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 عادل مبارككلمة االستاذ الدكتور/ 

 ةرئيس الجامع

 

 مسئولية عليها يلقى الذى االمر وهو  الدولي المستوى على جامعة خمسمائة تكون من ضمن اولل المنوفيةتسعي جامعة 

 تستهدف انها كما . االطار هذا فيوقائدة  ائدةر تصبح حتى العالي التعليم ملف في الدولي التطور مواكبة في كبيرة

 . والدولي العربي ومحيطها المصريمجتمعها  على والثقافي والعلمي االكاديمي واالنفتاح الطالب شخصية صقل

 تكوين او ثيةالبح العملية او التعليمية بالعملية يتعلق سواء فيما اهدافها تحقيق في ومهمة رائدة خطوة االستراتيجية خطتها كانت ولذلك

 بكلية المنوفية جامعة وتعتز . والجودة التميز افاق نحو بها والمعاهد من الكليات وحداتها طاقات تطلق الجامعة ان كما . الخريج شخصية

 االستراتيجية خطتها الكريم للقارئ ونقدم . دولية افاق نحو والتطور بالجودة الدراسية برامجها حيث تحظى فيها مهما مربعا تمثل اذ التمريض

 الخطة هذه الالزم لتطبيق الدعم كل الجامعة تقدم وسوف المتقدم العالم في التمريض ومعاهد كليات بها تواكب والتي االطار هذا في المتميزة

 . اهدافها تحقيق في ونجاحها

 

  وبركاته هللا ورحمه عليكم والسالم

 ةرئيس الجامع

 عادل مباركد/  أ.                                                                                                                                                    
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 كلمة االستاذة الدكتورة 

 ة المنوفي جامعة – التمريض كلية عميد
 2010 عام في لها استراتيجية خطة أول وضع منذ به العمل على  امتواود اتيجياالستر الفكر اعتناق علىالمنوفية  جامعة – التمريض كلية عملت          

 الكلية من وقناعة المصرية الجامعات من نظرائها بين االولي المصاف في أصبحت التي المنوفية لجامعة االستراتيجية لإلدارة االساسية المكونات احد اباعتباره

 قامت فقد المجتمعية المشاركة على والحفاظ التمريض مجال في والمهارات المعرفة ونشر إنتاج في الرائد ورهاد منطلق ومن العالمية التطورات مواكبة في

 هذا من وانطالقا والعالمي واإلقليمي القومي المجتمع واحتياجات الجامعة ورسالة رؤية ضوء في البحثية وأنشطتها وبرامجها واستراتيجيتها رسالتها بتطوير

 واعالء التقدم آفة هو الذى الفساد محاربة في المتفاني الجهد الكلية بذلت فقد الدولية وتبوء والتقدم الركب مسايرة في مسارها عن الكلية تخرج ال وحتى المعترك

 خالل من التمريضي التعليم ونوعية العلمي بالبحث االرتقاء على الحرص مع تمييز دون العدالة وأعملت والعمل القول في الشفافية وانتهجت والعقاب الثواب مبدأ

 الكليات خريجي بين تنافسية األعلى ليصبح الخريج مستوى في طفرة إلحداث وذلك القومية المعايير يحقق وبما العالمية المعايير ضوء في برامجها تحديث

 على الكلية وتعمل .التمريض تعليم مجال في الدولية هاتالج إحدى من الدولي لالعتماد الترشح على للحصول الكلية من الجادة الخطى إلى باإلضافة . المناظرة

 في والبشرية المالية مواردها وتطوير الفريق بروحالجماعي  العمل مبدأ انتهاج على الحرص مع شرائحهم بمختلف لها المنتمين جميع بين الجودة ثقافة ترسيخ

 . الجامعة من ومستمر قوى دعم من به تحظى ما ضوء

 وبركاته هللا حمهور عليكم والسالم

 الكلية عميد                                                                                                                                                            

ايناس قاسم علي قاسم/د.ا
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 تنمية فى وأفريقيا عربيا الرائدة الجامعات بين من تكون أن تأمل مصر فى العالى ليمالتع مؤسسات احدى باعتبارها المنوفية جامعة"

."المعارف  المجتمع ورفاهية 

 

   

 

 ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمات تقديم خالل من الوطنى اإلنتماء وتعميق لإلنسان والخلقى والمعرفى الثقافى البناء فى اإلسهام"

 "تنافسية ميزة للجامعة يحقق بما المجتمع ثقة وكسب والصناعية الريفية للبيئة المستدامة التنمية قيقلتح المرجعية للمعايير وفقا

 

 Vision رؤية الجامعة 

  Mission رسالة الجامعة 
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 رؤية الكلية

 

 رائدة  في مجال التعليم التمريضي و البحث العلمي علي المستوي المحلي و االقليمي و الدولي. الكلية أن تكون

To be a pioneer collage in the field of nursing education and scientific research at the local, regional and international level. 

 

 الكلية رسالة

 

 

 االخالقية"   المبادئ و القيممراعيا  محليا و اقليميا والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومنافسا  التمريضي خريج رائد في مجال التعليم إعداد"

 Preparation of a leading graduate in the field of nursing education, scientific research and community service who compete locally 

and regionally, maintaining the principles and moral values". 

 
 

8 
 

2015/2020محتويات الخطة االستراتيجية  

 رقم الصفحة المحتويات

 11 بالكلية التعريف

 13 مةمقد

 14 الخطة إعداد منهجية

 15 االستراتيجية للخطة االساسية المالمح

 17 للكلية االستراتيجية الخطة بناء في التربوية المبادئ

 19 الخطة إعداد مراحل

 20 للخطة االعداد :االولى المرحلة

 21 البيئى التحليل

 25 المناسبة جياتياالسترات واختيار تحديد

 26 الفجوة تحليل نتائج :الثانية المرحلة

 31 للكلية التنافسى الوضع دراسة : الثالثة المرحلة
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 32 للكلية التنافسى الوضع دراسة نتائج

 34 الحاكمة القيم :الرابعة المرحلة

 37 االستيراتيجة للخطة العام اإلطار :الخامسة المرحلة

 37 والرسالة الرؤية صياغة

 38 ستراتيجيةاإل األهداف و النهائية الغايات

 39 للكلية العامة السياسات وضع :السادسة المرحلة

 44 الكلية إستراتيجية لتطبيق التنفيذية الخطة :السابعة المرحلة
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ء كلية إنشاشأن ب 1987( لسنة 321صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ) ، حيثتقع جامعة المنوفية بمحافظة المنوفية بمنطقة الدلتا شمال القاهرة •

 NLN)  ) National ومما يميز كلية التمريض أنها أنشأت على معايير أكاديمية مرجعية معتمدة  على المعايير الدولية للتمريض المنوفيةالتمريض جامعة 

League of Nursing    جامعة  – ذاكآن  برئاسة رئيس لجنة المعايير األمريكية للتمريض وعميد كلية التمريض 1987من خالل ورش عمل عام

و أساتذة من كليات  ةونقيبة التمريض لمصر ولمحافظة المنوفي الطبيماسيتوستش ببوسطن بالواليات المتحدة االمريكية ،وعضوية كل من رئيس القطاع 

 الطب والتمريض من مختلف الجامعات وخريجات كليات التمريض  ووكالء وزارة الصحة وممثليهم. 

لعلوم التمريض وإلعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس  1989-1988عام  والدكتوراهالماجستير  لدرجتيامج الدراسات العليا بدأت الكلية أوال بإعداد بر •

 .1992 - 1991الى بعثات خارجية وداخلية قبل بدء الدراسة الفعلية لمرحلة البكالوريوس عام  الهيئة المعاونة عدد كبير منوالهيئة المعاونة تم إيفاد 

 التعليمية مما العملية وريادة تطوير فيا ومنهاجيته رؤيتها لتحقيق االستراتيجي التخطيط مبدأ انتهاج على ةالمنوفي جامعة – التمريض كلية تحرصوكذلك  •

 وتحديد الكلية رسالة ةصياغ ثم ومن اليها الوصول دالمنشوالكلية  برؤية ومقارنتها الحالي الوضع بين الفجوة وتحديد الحديثة العلمية الخطوات اتباع يلزم

 .جامعةلل  االستراتيجية بالخطة مرتبطة تكون أن وضعها عند روعي وقد ، 2020-2015خطة  وجود يستوجب بما االستراتيجية أهدافها

 على الخطة اشتملت قد و .غيرهم و إدارية قيادات و اقسام و رؤساء ووكالء عميد من بالكلية للقيادات مرجعا لتكون الخطة هذه بوضع الكلية قامت قد و •

 ةالمختلف الكلية وادارات اقسام بين والتكامل والتنسيق الزمنى لإلطار وفقا االهداف بتنفيذ القيادات من ظل التزام في تحقيقها على الجميع يعمل تنفيذية خطة

 .للكلية افضل مستقبل تحقيق  من اجل

 لكليةتم التحاق الطلبة الذكور با 2013-2012 الجامعى  عامالفى و •

 

 التعريف بالكلية
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  :العلمية األقسام

 

 العلمية األقسام
 

 الجراحي الباطني التمريض قسم •

 الوالدة وحديثي األم صحة تمريض قسم •

 األطفال   تمريض قسم •

 المجتمع صحة االسرة و تمريض قسم •

 النفسية النفسي والصحة  لتمريضا قسم •

 التمريض إدارة قسم •

 (2018 )عام  ءوالطوارى قسم تمريض الحاالت الحرجة •

 (2018)عام    قسم تمريض المسنين •
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 يلزم مما التعليمية العملية وريادة تطوير فى ومنهجيتها رؤيتها لتحقيق االستراتيجى التخطيط مبدأ انتهاج على ةمنوفيال جامعة – التمريض كلية تحرص

 وتحديد الكلية رسالة صياغة ثم ومن اليها الوصول المنشود الكلية برؤية ومقارنتها الحالي الوضع بين الفجوة وتحديد الحديثة العلمية الخطوات اتباع

 تكون أن وضعها عند روعي وقد ،2020  - 2015   سنوات   خمس مدى على للكلية استراتيجية  خطة وجود يستوجب بما االستراتيجية أهدافها

 قيادات و اقسام ورؤساء ووكالء عميد من بالكلية للقيادات مرجعا لتكون خطةال هذه بوضع الكلية قامت قد و .للجامعة اإلستراتيجية  بالخطة مرتبطة

 الزمنى لالطار وفقا االهداف بتنفيذ القيادات من تزاملاال ظل فى تحقيقها على الجميع يعمل تنفيذية خطة على الخطة إشتملت قدو  . غيرهم و أدارية

 . للكلية افضل مستقبل تحقيق من اجل هالمختلف الكلية وادارات اقسام بين والتكامل والتنسيق

 مقدمة
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 -المنوفيه: جامعة التمريض لكلية االستراتيجية للخطة العام االطار

 . االستراتيجية الخطة اعداد منهجية : اوالا 

 . االستراتيجية للخطة االساسية المالمح : ثانيا

 . االستراتيجية الخطة بناء فى التربوية المبادىء : ثالثا

 االستراتيجية الخطة اعداد مراحل : رابعا

 :الخطة إعداد منهجية  /اوال

 .تم تشكيل لجنة من االقسام العلميه المختلفه لتمثيل االقسام والوحدات االداريه لوضع الخطه االستراتيجيه للكليه

 :مباديء التاليةوال االساليب من مجموعة علي ارتكزت علمية منهجية وفق التمريض لكلية االستراتيجية الخطة اعداد وقد تم

 المتعلم جمودة لضممان القوميمة الهيئمة و المشمروعات بمالوزارة وادارة والجامعمة المنوفيمه جامعمة التممريض كليمة بمين التعماون خمالل ممن ذلمك وتمم :تشاركي اسلوب

 .المدني والمستفيدين والمجتمع واالعتماد

 والتنفيذيمة واالشمرافية التعليميمة المسمتويات علمي جميمع تكاملها لتحقيق المختلفة االقسام جميع يف للكلية الفعلي الواقع دراسة خالل من تمو :متكامل تعاوني اسلوب

 .المختلفة

 الوضمع وتحليمل واالعتمماد المتعلم جمودة القوميمة لضممان الهيئمة اقرتهما التمي بالوسمائل وجمعها صحتها من التاكد بعد البيانات علي االعتماد تم حيث :علمي اسلوب

 واالستراتيجيات االستراتيجية االهداف تحديد ثم ومن والتهديدات والفرص والضعف القوة عليها واستنتاج نقاط متفق علمية وقواعد اسس علي المبني يةللكل الراهن
 .لتحقيقها المتبعة
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 من المتميزة والبحوث الدراسات في فقط ليس لتي تمثلتوا الخبرات لتلك الناقد والتحليل الدراسة بعد :التعليم تطوير في المتراكمة التاريخية الخبرات من االستفادة

 صمورة فمي سمابقة فتمرات خمالل نفسمها العمالي التعلميم وزارة داخمل تممت التمي التطموير فمي المتميزة ايضا بالتجارب بل العالي التعليم بتطوير اهتمت متعددة جهات

  . لالعتماد والتاهيل المستمر التطوير ومشروعات (QAAP2, QAAP1) مادواإلعت الجودة ضمان مشروع بالكليات الجودة ضمان نظم تاسيس مشروعات

 المعمايير ممن العديمد وفمروا حيمث االتجماه همذا ممثثرا فمي دورا المنوفيه  جامعة التمريض بكلية المتميزون التدريس هيئة اعضاء أدي وقد :الدولية الخبرات تواصل

 والمعلنمه المنوفيمه جامعمة التممريض بكليمة للتعليم االكاديمية المعايير وتحقيق تطبيق في بمشاركتهم الفعالة كذاو العليا والدراسات البحوث يخص ما خاصة العالمية

 د.واالعتما التعليم جودة القومية لضمان الهيئة من

 مثسسمي دعمم ذلمك عمن نمتج وقمد السمتراتيجيةا الخطمة لبنماء االساسمي المبمدأ همو العممل خمالل ممن التعليم شعار كان لقد :المؤسسية القدرات ودعم المهارات تنمية

 .الحي التفاعل خالل من المهنية المعارف و المهارات اكتسبت كوادر بناء و بالخطة المشاركين التدريس هيئة العضاء

 

  :االستراتيجية للخطة االساسية المالمح  /ثانيا

 :رئيسية مالمح ربعةأ في الخطة مالمح تتلخص

 كل ما تقوم بة الكلية من أنشطة وخدمات. فى الجودةااللتزام بمعايير .1
 . والشمول التكامل .2
 .والدولية واالقليميه المحلية والمعايير بالنظم االلتزام .3
 في اطار زمني محدد للتنفيذ القابلية .4

 )الجودة - : (االول الملمح

 بالجامعمات التعليميمة العمليمةجميمع انشمطة  فمي الجودةتطبيق معمايير علي المبنى التنافسية مبدأ علي بمصر العالي التعليم تطوير مراحل من الحالية المرحلة ترتكز

 فمي توافرهما الواجمب للمواصمفات ادنمي كحمد واالعتمماد التعلميم جمودة لضممان القوميمة الهيئمة هاتوضع التي والمعايير للمواصفات وفقا متميز خريج انتاج مستهدفة
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 مجملهما فمي للكلية االستراتيجية الخطةتعتبرو ، التعليمية العملية جوانب كل في الجودة تحقيق وميدان التغيير ووحدة الفعل وحدة هي الكلية تعتبر حيث الكلية خريج

 شاملة تنمية وتنميته االهتمام بثرة في المتعلم ووضع - العلمية االتجاهات يعكس حديث نموذج الي التقليدي النموذج من العالي التعليم نموذج في التحول لتحقيق اداة

 ، البشرية الموارد وتنمية والحوكمة القيادة وانماط ، والتقويم ، واالتصال المعلومات التعليم و ايوتكنولوج التدريس وطرق والمقررات البرامج تطوير طريق عن –

 الكلية داخل العمل مجاالت كل علي توزيعها ةبعدال ايضا بل الجودة باتاحة فقط ليس والتركيز االهتمام ان الخطة هذة في نالحظ كما المجتمع وخدمة العلمي والبحث

. 

 والشمول التكامل : الثاني الملمح

 الرقابمة نظمم ، الحموافز نظم ، الجودة مع تتكامل ان يجب التي المتغيرات اهم ومن . االخري المتغيرات عن مستقلة او بذاتها تتحقق ال الجودة ان الملمح بهذا ونعني

 المالية الموارد معيار بوجود بالخطة بوضوح الملمح هذا تأكد وقد . التطوير جهود لنجاح الضرورية الشروط بمثابة هي للخطة لنسبةبا المتغيرات وهذة . والمساءلة

لضممان الجمودة  القومية الهيئة وضعتها التي المعايير وباقي معايير االكاديمية والبرامج التعليميةلاو ، والتعلم دريسالت و الجودة وإدارة القيادة والحوكمة  و والمادية

 وقمد .العالميمة المعمايير ممع المتفقمة والمعياريمة القياسمية والنمواتج المتميز اآلداء تضمن والتي التعليمية للمثسسات الجودة ومعايير ومجاالت نواحي لكل واالعتماد 

 لضممان القوميمة الهيئمة لمعمايير طبقما االعتمماد علمى الكليه حفاظ اريهالستمر الجامعة واهداف توجهات واهدافها مكوناتها كل في للكلية االسترتيجية الخطة عكست

  واالعتماد التعليم جودة

 والدولية المحلية والنظم بالقواعد االلتزام : الثالث الملمح

 ممن االداء ومسمتويات المعمايير تحمول ممن البمد فكمان والمعلوممات االتصماالت لثمورة ونتيجمة العالميمة التجمارة اتفاقيمة علمي مصمر وتوقيع العالمية للمتغيرات نظرا

 الهيئمة من الصادرة التعليم جودة ضمان بمعايير بااللتزام ذلك وكان والعمليات االداء علي المسيطرة النظم او بالقواعد سواء العالمي المستوي الي المحلي المستوي

 .والدولية المحلية والنظم اعدوالقو المعايير مع وتتسق تتفق والتي واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية
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 في اطار زمني محدد للتنفيذ القابلية : الرابع الملمح

 هي استيفاؤها الكلية علي والواجب واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من المقررة االعتماد معايير كانت ولما المدي متوسطة الخطط من الخطة هذة تعد

 قاممت فقمد وعليمة ، للتمويمل التقليديمة االشمكال عمن تختلمف العمالي التعلميم لتطموير المموارد تخصيص من جديدة اشكاال تتطلب الخطة فان التكلفة حساب في االساس

 واالعتمماد يمالتعل جودة لضمان القومية الهيئة من واالكاديمي المثسسي االعتماد علي الكلية لحفاظ وتقني فني دعم و تمويل من يلزم ما بتوفير العالي التعليم وزارة

 .المنوفيه جامعة من المقدم الدعم طريق عن

  :للكلية االستراتيجية الخطة بناء في التربوية المبادئ  /ثالثا

 :وهي رئيسة مبادئ ستة في االستراتيجية الخطة لبناء التربوية المبادئ تتلخص

 .الجودة عالي تعلما التعلم له الحق في طالب كل بأن االيمان .1
 .والتعلم للتعليم تقليدية غير وانماط باسالي استخدام .2
 .والطالب االستاذ من لكل واضحة معايير اساس علي المستمر التقويم تقافة بناء بضرورة االيمان .3
 .وخارجها بالكلية العمل مواقع من موقع كل في مثكدة شراكة علي قائمة واضحة مسثلية هناك يكون أن .4
 .تربوي عمل لكل واضحة بنية وجود .5
 .الكلية داخل التدريس وهيئات والعاملين للطالب داعمة اجتماعية ةبيئ بناء .6

 

 .الجودة عالي تعلما التعلم علىله القدره  طالب كل بأن االيمان - :االول المبدأ

 المي الوصمول علمي - لمالئممةا الصمحيحة االدوات لهمم تموافرت ومتمي ، والمتعلم للتعلميم الصحيح االطار توافر متي – قادرون الطالب كل ان في المبدأ هذا يتلخص

 فيمة تموافرت المذي الطالمب ان اسماس علمي الخطمة تعتممد حيمث الجمودة عمالي تعلميم تقمديم همي الجمامعي التعلميم تطوير في الرئيسية الفكرة ان .التعلم مستويات اعلي

 أو الدينيمة او االقتصمادية الطالمب ظمروف عمن النظمر بصمرف المتعلم مسمتويات اعلمي الي الوصول علي قادرا بالكلية االلتحاق له حققت التي والمواصفات الشروط
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 اعلمي المي الطمالب وصمول دعمم علمي تعممل الخطمة فمان ولمذا ، للكليمة المهنمي المتعلم عمليمات فمي للجهمد بذلمة وممدي الطالمب رغبة عدا الظروف من اي أو العرقية

  . المقننة اآلداء تقويم بنظم نتائجه قياس خالل من تحقق التي المهنية المستويات

 .والتعلم التعليم الساليب تقليدية غير وانماط اساليب استخدام - :الثاني المبدأ

  :يلي فيما نوجزها نقاط عدة في االساسي المبدا هذا يتحقق

 والتعلم التعليم بعمليات االكبر الهتماما الي اساسية بصورة  والمالية االدارية باالعمال يقوم كونة من القسم ورئيس الكلية عميد لمهمات الوظيفي التوصيف مراجعة 

 االقسمام ورؤسماء والموكالء العميمد ممن كمل علمى للكليمة االكماديمي المسمتوي علمى المسمثلية تقمع حيمث والمتعلم التعلميم عمليمات تحسين االولي مهمتهم تكون بحيث ،

و  واالعتمماد التعلميم جمودة لضممان  القوميمة الهيئمة ممن المعتممدة الخمريج فاتومواصم المعمايير عمن تقمل ال التي التعليمية المخرجات لتحقيق التدريس هيئة واعضاء

 باسماليب االهتممام محمور فمي التمدريس هيئمة العضماء المهنيمة التنميمة تقمع لمذلك. التمدريس وسائل تحسين كيفية علي والتوجية والرعاية المستمر بالتدريب االهتمام

 في المتبعة واالساليب الطرق وتسجيل الفعال التعلم درجات اعلي الي للوصول التدريس وطرق وسائل بابتكار التدريس هيئة العضاء يسمح حيث المحتوي عرض

 حتمي االسمتراتيجية الخطمة همذة عليمة تثكد والتي للمحتوى الفعال بالعرض التكنولوجيا دمج مدي باخري او بدرجة توضح والتي المقرر وملف المقررات توصيف

 مرجعيمة هنماك وليكمون التدريس هيئة العضاء الفعلي المنتج من والمستفيدون الطالب من الثقة درجة ترفع التي التدريسية المعيارية من مقبولة درجة هناك يصبح

 للطمالب الذهنيمة اتالمهمار وتنميمة الناقمد والتفكيمر االبداع تنمية نماذج تطبيق تشجع الخطة ان نوضح ان يجب كما بالكلية مبدأ المحاسبية عليها يستند علمية واقعية

  .عالية بمهارة التخرج بعد العملية المشكالت لحل يثهلهم مما

 التعليمية العملية أطراف لكل واضحة معايير اساس علي المستمر التقويم ثقافة بناء بضرورة االيمان : الثالث المبدأ

 واالعتمماد التعلميم جمودة لضممان القوميمة الهيئمة ممن المعتممدة القوميمة المعمايير المي لالوصمو من للتأكد الطالب الداء المستمرة التنمية علي العمل المبدأ هذا يتطلب
 ثقافمة ترسميخ علمي الخطمة فتركمز وعليمة المطلوبمة المسمتويات المي الطمالب وصول من للتحقق الوحيدة الوسيلة بإعتباره والمستمر الشامل للتقويم نظام بناء لكوكذ

 من الطالب تمكن التي الشفافية فيها تتحقق تعليمية بيئة يتطلبان والمبدآن ، المساءلة مبدأ وهو آخر مبدأ ترسيخعلى  التقويم ثقافة وتقتضي . والمستمر الشامل التقويم

 متوقع هو ما تحديد من معيالجا االستاذ البيئة هذة تمكن كما الطالبية باالنشطة المتعلقة أو االكاديمية سواء المختلفة التعليمية المواقف في منه المتوقع اآلداء معرفة
 .والمساءلة والتقويم والتقييم القياس في المستخدمة والمقاييس المعايير هي وما معايير وباي لطالبة يعلمة ان منة يجب وما الطالب تجاة منة
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 ارجهاوخ بالكلية العمل مواقع من موقع كل في مؤكدة شراكة علي قائمة واضحة مسؤلية هناك يكون أن :الرابع المبدأ

 المعنيين بين المثمرة الواضحة الشراكة يضمن مما االنشطة عن محددة مسثلية هناك يكون أن علي يتوقف عمل أي نجاح ضمان بأن االيمان علي الخطة هذة قامت
 قاعمدة وتوسميع المسمثلية تحديمد علمي لمبمدأا همذا يرتكمز وعليهما، المتفمق النهائيمة االهمداف تحقيمق فمي للمشماركة اكافي وجهدا وقتا الشركاء هثالء يكرس وأن بالكلية

 بنماء يمدعم ممما والمسماءلة المسمثلية ممن واضح اطار في بملكيتها والمستفيدين الشركاء شعور علي الكلية نجاح ويتوقف العمل، بملكية الشعور يولد الذى المشاركة

 . الخارجي المجتمع علي االنفتاح من عالي ومعدل واسعة مجتمعيه ومشاركة متميزة قيادة الي مستندة رشيدة حوكمة

 تربوي عمل لكل واضحة بنية وجود :الخامس المبدأ

 محدد هدف لتحقيق واالعتماد التعليم جودة لضمان القوميه الهيئه من الصادره الجودة معايير في متمثلة متكاملة واضحة بنية ذو متكامال عمال الخطة هذة قدمت
 .والقومية المحليه واصفاتللم مطابق خريج انتاج علي القدرة وهو

 .الكلية داخل التدريس وهيئات والعاملين للطالب داعمة اجتماعية بيئة بناء :السادس المبدأ

 تمثمن حيمث االجتمماعي بالدعم تهتم انها أي االكاديمي  بالتحصيل متعلقةال غير االنسانية النواحي من التدريس وهيئات والعاملين بالطالب االهتمام المبدأ هذا يعني
 المتفموقين بمالطالب الخطمة اهتممام نجمد وبالتمالى االكاديميمة اهمدافها تحقيمق ممن للمثسسة يتسني حتي االجتماعي الجانب هميةأب وبالوزارة بالكلية االكاديمية االدارة

 . بالمثسسة الوظيفي الرضا يسمي ما الي للوصول والعاملين التدريس هيئة العضاء االجتماعي بالجانب االهتمام لكوكذ دراسيا والمتعثرين

  :الخطة اعداد مراحل  /رابعا 

 :كالتالي المراحل خالل من االستراتيجية الخطة وضع تم

 .االستراتيجية للخطة التحضير و االعداد .1
 .الفجوة تحليل .2
 .ةللكلي التنافسي الوضع دراسة .3
 .الحاكمة القيم وضع .4
 .االستراتيجية للخطة العام االطار وضع .5
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 .للكلية لعامةا السياسات وضع .6
 .التنفيذية الخطة وضع .7
 .والمتابعة التقويم .8
 .خطه ادارة المخاطر .9

 

 

 :كالتالي خطوات أربع علي المرحلة هذه تنفيذ تم

 :)للخطة اإلعداد(  االولي الخطوة ) أ

 . االستراتيجى التخطيط بمفهوم للكلية الداخلى المجتمع وعى رفع فى االستمرار

 :)البيانات جمع وسائل ( الثانية الخطوة )ب

 .البيانات جمع فى المستخدمة الوسائل تشملو

 :)البيانات تحليل(  الثالثة الخطوة )ج

 ( وتحليلهاSWOT ANALYSISللكلية ) البيئي التحليل بيانات جمع ألية تشملو

 )للخطة اإلعداد ( االولي الخطوة  )أ

 :األتي وتشمل

 مرحلمه ومسمثليات مهمام السمتيفاء الطالب من وعدد للجنة االعضاء بعض اضافة حيث من راتيجياالست التخطيط لجنة تشكيل على التعديالت بعض عمل •
  للخطه االعداد

 األولي المرحلة

 االستيراتيجية للخطة والتحضير االعداد
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 عدد اعطاء طريق عن وذلك اإلستراتيجي التخطيط  مفهوم عن والموظفين والطلبة المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء السادة وعي رفع فى االستمرار •
 الدراسمية المسمتويات ممن وطالبمات طلبمة -بالكليمة المختلفمة االدارات ممن المموظفين– المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء (ةمنفصل فئه لكل الندوات من

 .)المختلفة

 المنوفيه بجامعة الجودة ضمان مركز  في االستراتيجي التخطيط عن وندوات دورات بحضور الجدد االستراتيجي التخطيط فريق أعضاء قدرات بناء •
 البيئمى التحليمل االسمتراتيجي، التخطميط  مفهموم عمن دورات بعقمد الخبيمر قمام حيمث االسمتراتيجي التخطميط فمي كإستشماري بسميادته لالسمتعانة خبيمر نتعيي •

 . لديهم األستراتيجى التخطيط ثقافة و وعي لرفع الكلية لمجتمع وأيضا الفريق ألعضاء الفجوة تحليل الرباعى،

  .االستراتيجية الخطة في العمل وسير التقدم لمتابعة الخبير مع الفريق ألعضاء دورية اجتماعات عقد •

 .اإلستراتيجية الخطة لتطبيق التنفيذية الخطة وضع في أدوارهم لتوضيح المعايير رؤساء مع اجتماعات عقد •
 

 )البيانات جمع وسائل( الثانية الخطوة )ب

 الواردة التقارير الرباعى، البيئى التحليل استبيان فى والمتمثلة للكلية الرباعى البيئي بالتحليل الخاصة تالبيانا جمع فى المستخدمة الوسائل على الخطوة هذه تشتمل
 للخطه االستراتيجيه السابقه الرباعى البيئى التحليل نتائج وكذلك الخدمة مستفيدى قبل من

 وحدة مستشارين قبل من مراجعته وتم االستراتيجى الخبير و األستراتيجية الخطة ريقف أعضاء قبل من وتحديثه مراجعته تم والذى الرباعى البيئى التحليل استبيان

 التدريس هيئة أعضاء-بالكلية االكاديمية القيادة( المختلفة المستهدفة الفئات من ممثلة عينة على لالستبيان استطالعية دراسة عمل تم كذلك .بالكلية الجودة ضمان

 وكذلك النقاط بعض واضافة النهائى التعديل عمل تم لالستبيان االستطالعية الدراسة نتائج على وبناءا  )الخرجيين  - الخدمة تفيدىمس -الطالب -ادارين -ومعاونيهم

  .فرص و تهديدات، ضعف، ، قوة من رئيسية نقاط خمس كتابة االستبيان ملء المستهدفة للفئة يتيح وصفى جزء اضافة

 الخريج اداء مستوى عن بالرضا الخاصة الصحية الرعاية بمثسسات الخدمة مستفيدى بتقارير االستعانة تم :الخدمة ستفيدىم قبل من الواردة التقاريركذلك  .

 )البيانات تحليل( الثالثة الخطوة )ج

 :تحليلها و البيانات جمع ألية تشمل

 : علي وتشتمل الداخلية البيئة من المعنية األطراف علي االستقصاء استمارات توزيع تم .1
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  العلمية االقسام من التدريس هيئة أعضاء •
        العلمية االقسام من المعاونة الهيئة •

  المختلفة الدراسية الفرق من الطالب •
 المختلفة االدارات من الفنيين و األداريين و الموظفين •

 الصمحية بالمثسسمات العماملين و الممديرين مثمل الخدممة مسمتفيدي علمي وتشتمل الخارجية البيئة من المعنية األطراف علي االستقصاء استمارات توزيع تم .2
 الصحة ووزارة والحكومية الخاصة

 الخارجية و الداخلية البيئة من المعنية األطراف من االستمارات تجميع تم .3
 .وتدقيقها باألستمارات البيانات مراجعة .4
 تحليمل ممن الناتجة التهديدات و الفرص و الداخلية البيئة تحليل من الناتجة الضعف و القوة عوامل تحديد تم ضوئه فى الذى و كيفيا و كميا البيانات تحليل تم .5

 . المستهدفة الفئة قبل من تكرارها تم التى العوامل على بناء الخارجية البيئة
 . البيئى التحليل نتائج مصداقية مدى على لإلطمئنان البيئى التحليل نتائج مناقشة و عرض تم .6
 المعنية المجالس من البيئى ليلالتح نتائج اعتماد تم .7

 

 ( nalysis)ASOWTالرباعي  التحليل نتائج    

 :(Strengths)نقاط القوة 

 لجميع برامجها. حصول الكلية على االعتماد (1

 اعتماد الكلية في جميع أنشطتها على التخطيط االستراتيجي. (2

 ومرتبطة بمركز الجودة بالجامعة.يوجد بالكلية وحدة إلدارة الجودة  (3

 .وحدة الخريجين  -ارث تطوير العملية التعليمة للكلية  مثل وحدة الكو احتياجاتوحدات إدارية جديدة لمقابلة  استحداث (4

 .شامل لجميع الوظائف بالكلية وظيفييوجد توصيف  (5

 .لموارد المالية للكليةقوم بوضع برامج تعليمية وتدريبية تساعد في توفير ات (عامةالخدمة المركز ) بالكليةتوجد وحدة ذات طابع خاص  (6

  .يوجد قواعد بيانات الكترونية للطلبة و أعضاء هيئة التدريس (7
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 بالكلية. شاركة الطالب  في اللجان المختلفةم (8

 (خ.......الأشمون، مستشفى المدينة الطبيةب العربي بعض المستشفيات الخاصة مثل )مستشفى مجدى يعقوب ، مستشفىوتعاون  بين الكلية اتفاقيات وجود  (9

باإلضافة الى توفير  االمتياز مما يتح لهم الفرص لالستفادة من خبرات الموجودين بهذه المستشفيات وتحسين مهارات ومعلومات الخريجين لبةتدريب طل

 فرص عمل للخريجين.

 .بين: أعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة ،الطالب ، و العاملون  و الشفافية وجود العدالة وعدم التمييز (10

 .واخالقيات المهنة وآدابمطبوعات تشير الى  حقوق الملكية الفكرية والنشر  وجود  (11

 . وجود صندوق شكاوى واقتراحات (12

 .عاملينلل التدريبية  حتياجاتاالوجود آلية لتحديد  (13

 .واعضاء هيئة التدريس للعاملين الوظيفيوجود الية ) وسائل( لقياس مستوى الرضا  (14

 .ويتم تحديثه بصفه دورية موقع الجامعةعلى  للكلية إلكتروني موقع وجود (15

 .بالكلية والمبانيألجهزة والمعدات اصيانة لوجود نظام  (16

 .الكلية أفرادو  للطالب  المبنى فيالعالمات االرشادية المناسبة  لتحقيق االمن والسالمة جود و (17

   .بالكلية الطالبيوالدعم  االكاديميرشاد لإل مفعل نظام وجود (18

 .متاح لجميع الطالب البللطدليل  وجود (19

 وجود أنشطة غير أكاديمية للطلبة. (20

 وتوافر الكتب والمراجع الحديثة بمكتبة الكلية.ProQuest و    Galeو   Ovidو  science directمثل  قواعد البيانات عدد من  في  الكلية اشتراك (21

 . بالكلية معملين متصلين بشبكة األنترنت وجود (22

 .ه(جهاز كمبيوتر بملحقات 30الحديثة ) باألجهزةمجهز   معمل متعدد االغراض وجود (23

 .ةاإلكلينيكيمعمل لتعليم المهارات  18و معمل متكامل 2 وجود عدد (24

 وجود قاعدة بيانات تضم أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم البحثية والتعليمية والمجتمعية.  (25

 وجود صفحة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الفيس بوك (26

 .الهيئة المعاونة هيئة التدريس والتي يجريها أعضاء األبحاث  للمساهمة فىالجامعة  دعم مادى منوجود  (27
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 .وخارجه  لحضور المثتمرات العلمية داخل الوطنهيئة التدريس عضاء ألوجود دعم مادى  (28

 سبق حصولهم على جوائز تشجيعية.بالكلية  أعضاء هيئة تدريس وجود  (29

 طبقا لنظام الساعات المعتمدة.وجود الئحة الدراسات العليا  (30

 لمسجلين بالدراسات العليا مقارنة بالسنوات السابقة.لطالب اأعداد ا زيادة (31

 المسجلين للدرجات العلمية بالكلية.الدراسات العليا  لطالبقواعد بيانات  وجود (32

 تنوع الخلفية العلمية ألعضاء هيئة التدريس. (33

 : (Weaknesses)عفنقاط الض

 .الية لوحدة ضمان الجودة بالكليةعدم وجود الئحة م (1

  .إعارات خارجية خاصة الحاصالت على درجات علمية من الخارج الى هجرة عدد من  أعضاء هيئة التدريس والذهاب  (2

 .ضعف ميزانية البحث العلمي (3

 عدم وجود طلبة وافدين على مستوى جميع البرامج. (4

 :(Opportunities) الفرص

  .الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس نلعدد متوفير فرص عمل )حكومية(  (1

 .تكنولوجيا االتصاالت واالنترنت وطرق التعليم والتعلم فيالتحسين المستمر  (2

 .للجودة واالعتماد لتطوير البرامج والحصول على االعتماد العاليوجود دعم الهيئة القومية ووزارة التعليم  (3

 . الطالبالقاهرة( لتدريب  -طنطا  لمحافظات المجاورة ) حافظة واوجود مثسسات عالجية وصحية كافية بالم (4

 ة.الكلي لخريجيتحتاج  ةوصحي ةوجود مثسسات عالجي (5

 .إتاحة المهمات العلمية ألعضاء هيئة التدريس (6
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  .وجود منح وبعثات كافية للهيئة المعاونة (7

 كلية تمريض أسيوط( – البحري الوجهتقديم مشروعات بحثية وبرامج مشتركة مع جهات علمية ) كليات تمريض  (8

 .وجود دعم من الجامعة للقيام ببعض أنشطة خدمة المجتمع ) نظام القوافل( (9

 التهديدات

 .منافسة الكليات الحكومية المناظرة والجامعات الخاصة وطرحها برامج جديدة لسد إحتياجات سوق العمل (1

 ة.يج الكليمن فرص العمل لخرد مجال التمريض مما تهد فيتعمل  ةوجود عماله خارجي (2

 لتمريض الفنية لخريج للكلية .ا من سمعةوجود معاهد خاصة واكاديميات للتدريس في مجال التمريض ليست بالكفاءة المطلوبة مما تهدد  (3

 : ةالمناسب جياتياالسترات واختيار تحديد

 و القوة مصادر من لالستفادة األتية نفيذ االلياتت تم ولتطبيقها متابعة التطوير وال أستراتيجية هى مناسبة األكثر األستراتيجية أن وجد الرباعى تحليلال على بناءا

 :علي تشتمل و التهديدات مواجهة و الضعف نقاط علي للتغلب المتاحة الفرص

 .التعلم و لتعليما طويرت الية  .1

 .الية تطوير برامج الدراسات العليا  والبحث العلمى لتواكب احتياجات المجتمع .2

 .المجتمعية المشاركةو  المجتمع خدمة الية تطوير  .3
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اجات بمقارنة الوضع الراهن للكلية طبقا لنتائج التحليل البيئي مع االهداف االستراتيجية المستهدف تحقيقها تم تحليل الفجوة وتحديد االحتي

 طبقا لألولويات كما يلي:

 أوال :البيئة الداخلية

 لي الفجوةأنشطة للتغلب ع المأمول الوضع  الوضع الحالى

غياب ثقافة التخطيط االستراتيجي عند  •
 .البعض

 

نشر ثقافة التخطيط األستراتيجى عند  •
 جميع العاملين بالكلية.

 

عن التخطيط توعوية  ندواتعمل  •
 .االستراتيجى

عدم وجود الئحة مالية لوحدة ضمان  •
 الجودة بالكلية

 

مالية لوحدة ضمان وجود ألئحة  •
 .الجودة بالكلية

ة الجامعة بتخصيص جزء من مخاطب •
 .الميزانية لوحدة الجودة

 

تقييم االداء للجهاز االدارى  يتم بصفة •
شهرية مما يزيد من الضغط النفسى 
للموظفين الى جانب الجهد والوقت 

 .المستغرق لعمل التقيم بصفة شهرية
 

 .اج الخطة التدربية الى تحديث يحتا •

نظام مطور ومفعل لتقيم الجهاز  •
 رى.األدا

 
 
 

 خطة تدربية محدثة ومعلنة ومعتمدة. •

 تقييم اداءاعضاء الجهاز االدارىتطويرنظام •
 التقييممبنى على معايير معلنة تشمل كيفية 

ومعاييره ومؤشراته وكذلك وسائل االخطار 
سنوية او  بصفة بالنتائج واوجه االستفادة منها

 .نصف سنوية

 يةأستقصاءات لتحديد االحتياجات التدريب عمل •
 لألداريين.

 المرحلةالثانية

 تحليل الفجوة
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تحفيز األداريين على حضور دورات تنمية  • .
 الجهاز األدارى لتحسين األداء فى العمل

خطة تنمية الموارد الذاتية تحتاج الى  •
 .تحديث 

 .الموارد الذاتية بالكلية خطة تنمية تحديث • .محدثة  الموارد الذاتية للكليةخطة  •

 تساهم فى زيادةأنشاء وحدات ذات طابع خاص  •
 المالية للكلية.الموارد 

خطة صيانه  االجهزة والمعدات والمبانى  •
 .بالكلية تحتاج الى تحديث

 

خطة صيانه  االجهزة والمعدات  تحديث• لمعدات.الصيانة األجهزة و محدثةخطة  •
  .بالكلية والمبانى

 متابعة أعمال الصيانة وتحديث المبني.•

تحتاج الى  خطة التدريب الميدانى للطالب •
 تحديث

 .خطة التدريب الميدانى للطالب تحديث • دريب ميداني محدثة ومعتمدة.خطة ت •

عمل بروتوكالت تعاون جديدة مع مستشفيات  •
جديدة تستوعب أعداد الطالب.وتوفر بيئة 

 تعليمية مناسبة للطالب.

تفعيل أستخدام المحاكاة فى المعامل للتغلب على  •
  زيادة عدد الطالب فى أماكن التدريب العملي.

تحتاج الى  ب الطالب الوافدينالية جذ •
 تفعيل 

ألية جذب الطالب الوافدين مفعلة  •

 ومعلنة.

 الية جذب الطالب الوافدين واالعالن عنها تفعيل •

 .ونيارورقيا والكت

الدراسات  برنامج البكالوريوس وبرامجوضع  •
 العليا على موقع الكلية.

 وكيفية التسجيل واألوراق األعالن عن مواعيد •
 .يل ورقيا والكترونياالمطلوبة للتسج

 عمل برتوكوالت تعاون مع جهات خارجية . •
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الكلية والدراسة بها فى المحافل التعريف ب •
   العلمية.

مشاريع بحثية  الحصول علي محدودية•
 ممولة

 

 

 

 

 

 

 وجود مشاريع بحثية ممولة. •
 
 
 
 
 
 

 مشاريع على كتابة التدريس تحفيزأعضاءهيئة •
 عن علنت التى للجهات بها والتقدم بحثية

 .البحثية المشاريع هذه لتمويل مثل إستعدادها

وضع خطط فعالة لتسويق نتائج البحوث وذلك •
 .لخدمة المجتمع المدني

مخاطبة الجهات الخارجيه والجامعه لتوفير منح •

 .تعليمية داخلية وخارجية العضاء هيئه التدريس

تشجيع اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه •
 .نح الدراسيه والمهام العلميهلالستفادة من الم

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحتاج •
  .الى تحديث

 

خطة خدمة المجتمع محدثة وموثقة  •
 ومعلنة.

ور الكلية فى خدمة تفعيل وتعظيم د •
 ة البيئة.المجتمع وتنمي

يئة بدراسة أحتياجات المجتمع المحلى وال •
 المحيطة. 

 .بيئةخطة خدمة المجتمع وتنمية ال تحديث•

زيادة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني  •
 .والمستفيدين من الخدمة

عمل اتفاقيات تعاون مشترك بين مؤسسات  •
 المجتمع المحلى واألقليمي.

اشتراك ممثلين لقطاعات المجتمع المختلفة  •

والمستفدين من الخدمة فى مجالس الكلية 
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الكلية فى خدمة المجتمع  المختلفة لتعظيم دور

 دة من استطالعات الرأي.ستفاواال

يئة التدريس و الهيئة حث جميع أعضاء ه •

المعاونة  والطالب على المشاركة فى  أنشطة 

 البيئة.تنمية خدمة المجتمع و

 

 ثانيا :البيئة الخارجية 

 (التهديدات)

 م

 

 الحلول المقترحه التهديدات

رحها منافسة الكليات الحكومية المناظرة والجامعات الخاصة وط 1

 برامج جديدة لسد إحتياجات سوق العمل

 .البرامج الخاصه بالكليه تحديث •

وجود عماله خارجيه تعمل فى مجال التمريض مما تهدد من  2

 فرص العمل لخريج الكليه

 مؤهله فى مجال التمريضالغير لمنع العماله  من قبل المسؤليين وضع قوانين •
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 للكلية  التنافسي الوضع دراسة

 ) المحلمى المسمتوى علمى(  جامعة طنطما والزقمازيق التمريض كليتي اختيار تم وقد للكلية االستراتيجية الخطة إعداد خطوات إحدىهي  التنافسي الوضع سةدرا تعد

 المنوفية جامعة-التمريض لكلية التنافسي الوضع وذلك لتحديد

  :الدراسة محل الكليات اختيار أسباب

 مانمعتممد يتمين كل ممافه كمذلك ، الدراسميةالبرامج  طبيعةمن حيث  المنوفيةجامعة   -التمريض لكلية بالنسبة التمريض كليات اقرب امالنه نظرا تين الكلي اختيار تم

  .واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة قبل من

 :الدراسة أدوات

عدد من  على االستبيان واشتمل االستراتيجي التخطيط أعضاء لجنة بواسطة قليميواإل المحلى المستوى على للكلية التنافسي الوضع لدراسة استبيان إعداد تم

 :كاالتي عناصرال

 :التنافسى الوضع دراسة نتائج

 طنطا المنوفية الزقازيق عناصر التقييم م 

 7 8 7 عدد االقسام 1

 مكتملة مكتملة مكتملة صفحة الكلية 2

استاذ 13استاذ ، 5،  متفرغ استاذ 1 عدد اعضاء هيئة التدريس 3

 مدرس 21مساعد ، 

 25استاذ ،  10استاذ متفرغ ،  5

 مدرس 35استاذ مساعد 

استاذ  15استاذ ،  7استاذ متفرغ ،  8

 مدرس 25مساعد ، 

 المرحلة الثالثة

 
 

30 
 

 يوجد يوجد يوجد المؤتمرات 4

مهارات ، اوسكى ، معامل تمريض ،  حاسب الى ، تشريح ، معامل تمريض المعامل 5

ترونى بنك اسئلة ، تصحيح الك

 والمعمل المتكامل

مهارات ، اوسكى ، معامل تمريض ، بنك 

 اسئلة ، تصحيح الكترونى

 يوجد ال يوجد ال يوجد الفيديو كونفرانس 6

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  الوكالء 7

 وتنمية البيئة

 . وكيل الكلية للدراسات العليا 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 لدراسات العلياوكيل الكلية ل

 وكيل شئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 QAAP HEEP, CIQAP, NCSRAS مشاريع التطوير 8

Erasmus Plus 

HEEP, CIQAP, NCSRAS 

 ت الممنوحةالدرجا 9

 

 

 -دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس 

 دبلومة

 يوجد يوجد يوجد التسجيل من الخارج للدراسات العليا 10

 مركز الخدمة العامة مركز الخدمة العامةحدة التعليم التمريض ي املستمر و  الوحدات الخاصة 11
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EDC 

انظمة الكترونية وتقنية اتصاالت على اعلى  12

 مستوى

 يوجد يوجد يوجد

زيادة اقبال المراكز الطبية بالجامعة  13

والخاصة والتامين الصحي على طالبات 

 االمتياز

 يوجد يوجد ديوج

حصول عدد من اعضاء هيئة التدريس على  14

 شهادة محكم إقليمي ودولي في الجودة

 يوجد يوجد دال يوج

 يوجد يوجد يوجد ت البحث العلمي وجود لجنة اخالقيا 15

 يوجد يوجد يوجد وجود عدد من المراكز الطبية المتخصصة 16

حصول عدد من اعضاء هيئة التدريس على  17

 حوافز مالية من قبل الجامعة للنشر الدولي

 يوجد يوجد ال يوجد
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 الحاكمة القيم وضع

 :الحاكمة القيم

 داخل العاملين لسلوكيات األساسى الحاكم تمثل والتى القيم الحاكمة من منظومة الكلية تتبنى أن المنوفية جامعة التمريض لكلية األستراتيجية الخطة نجاح يتطلب

 خدمة و ، والبحوث العليا تالدراسا و ، التعلم و التعليم هى و الثالث الرئيسية المحاور ضمن القيم هذه ألدراج تسعى  الكلية القيم هذه وتطبيق ولتدعيم .الكلية

 : هذه القيم وتشمل . رسالتها و رؤيتها تحقيق على الكلية يساعد مما البيئة تنمية و المجتمع

 :(Core Values)الحاكمة  القيم

)   Professionalism  ة(المهني 

The skill, good judgment, and polite behavior that is expected from a person who trained to do a job 

 .ما بمهنه للقيام تدريبه تم الذى الفرد من المتوقع المهذب والسلوك الجيد والحكم المهارة هى

 Justice (ةالعدال) 

The establishment or determination of rights according to the rules of law or equity 

 والقانون المساواة لقواعد تبعا الحقوق إرساء

) Transparencyةالشفافي) 

The principle to create an environment in which information related to current conditions, decisions, and actions are 

 الرابعة المرحلة
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available, visible, understandable and more identified by publishing timely and openness to all parties involved. 

 الوقمت فى النشر خالل من تحديدا اكثر وبشكل ومفهومه متاحه ومنظورة الحاليه واالعمال والقرارات بالظروف المتعلقه المعلومات فيها تكون بيئه خلق مبدا هى

 العالقه لكل االطراف ذوى واالنفتاح المناسب

Innovation (االبتكار) 

a positive change in efficiency, productivity, quality, competitiveness and market share through application of better 

solutions that meet new requirements and existing market needs. 

 لسموق الحاليه واالحتياجات هالجديد المتطلبات تلبى التى الحلول أفضل تطبيق خالل من العمل سوق ومشاركه التنافسيه ,الجودة ,االنتاجيه الكفاءه فى ايجابى تغير

 .العمل

 ) Belongingاالنتماء) 

It is a human emotional need to be an accepted member of a group. Humans tend to have an inherent desire to belong. The 

need to belong is the need to give and receive attention to and from others. 

 .االخرين من االهتمام على والحصول العطاء فى االنتماء وهوالرغبه فى والرغبه الجماعه فى مقبوال عضوا يكون أن الفرد الحتياج انسانى شعور هو

 ) Excellenceالتميز) 

College of Nursing believes that positive behavior and outstanding for all employees of the college is the way to achieve its 

vision and mission, and so the college to provide outstanding programs and strengthen the various activities that achieve 

excellence and positive competitiveness and reward outstanding students and faculty and assistants and staff members. 

 تمدعيم و متميمزة بمرامج بتقديم الكلية تقوم لذلك و ورسالتها رؤيتها لتحقيق الطريق هو بالكلية العاملين لجميع المتميز و اإليجابى السلوك بأن التمريض كلية تثمن
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  والعاملين المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء و الطالب من المتميزين مكافأة و اإليجابية التنافسية و تحقق التميز التى المختلفة األنشطة
 

 Empowerment   (التمكين) 

Believes in the College of Nursing, the need to achieve decisions on the level of academic departments and administrative 

units and students as the college supports the trend towards decentralization in the making and decision-making. 

 و صنع فى الالمركزية نحو التوجه تدعم الكلية أن حيث الطالب و و الوحدات اإلدارية العلمية األقسام مستوي على القرارات بضرورة تنفيذ التمريض كلية تثمن

 القرار أتخاذ

Internationality (الدولية) 

Means dealing effectively in global or cross-cultural environments and using information from different sources around the 

world. 

 العالم على مستوى المصادر مختلف من المعلومات وتوظيف المختلفه الثقافية البيئات مع بفاعلية التعامل

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسة المرحلة
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 ةيراتيجاالست للخطة العام األطار وضع 

 نتمائج علمى بنماء الكليمة رسمالة و رؤيمة تحمديث و صمياغة عمادةإ علمى اشمتملت التمى و - التممريض لكلية األستراتيجية للخطة العام األطار وضع لمرحلةا هذه فى تم

 ثمم ، االسمترتيجيه االهمداف قلتحقيم المناسمبه االسمتراتجيات واختيمار تحديمد ثمم ، األسمتراتيجية األهمداف تحديد و المستهدفة النهائية الغايات ضع و ، البيئى التحليل

 اإلستراتيجية افداأله و رسالة و يةؤر مع متوافقة و منبثقة تكون أنمراعاة  اإلستراتيجية افداأله و والرسالة الروية صياغة عند تم وقد .بالكلية العامة السياسات

 نشرهم ثم ، لكليةا خارج و داخل من المعنية األطراف مع مناقشتهم و عرضهم تم كما ، المنوفيه لجامعة

 القيم و والرساله الرؤيه صياغة

 :( Vision of the Collage) رؤية الكلية

 رائدة  في مجال التعليم التمريضي و البحث العلمي علي المستوي المحلي و االقليمي و الدولي.الكلية أن تكون 

To be a pioneer collage in the field of nursing education and scientific research at the local , regional and international level. 

 :of the Collage) (Mission رسالة الكلية

 االخالقية"   المبادئ و القيممراعيا  محليا و اقليميا والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومنافسا   التمريضي خريج رائد في مجال التعليم إعداد"

 Preparation of a leading graduate in the field of nursing education, scientific research and community service who compete locally 

and regionally, maintaining principles and moral values". 

 

 
 -: النهائية الغايات 

 ليةللك االستراتيجية واالهداف النهائية الغايات
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 التميز فى التدريس والتعليم لزيادة القدرة التنافسية لطالب الكلية -1

 للكلية والمالية الكفاءة المؤسسية و تنمية الموارد الذاتية رفع  - -2

 تطوير ودعم البحث العلمي وتركيزة علي خدمة المجتمع -3

 المشاركة مع مؤسسات المجتمع المختلفةوتطوير ودعم العالقات  -4

 -االهداف االستراتيجية:

 .لتمريضية المختلفةتنمية قدرات الطالب التعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات ا -1

 .تطوير المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية لتتماشي مع التطور اإللكتروني واحتياجات سوق العمل  -2

 .ىطوير كفاءة التعليم والبحث العلمتنمية  قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لت  -3

 .الطالب والخريجون اتسياسات خدم تطوير -4

 .ظيمي للكلية بما يتوافق مع المستجدات و احتياجات سوق العملتحديث الهيكل التن  -5

 تفعيل نظم الممارسات االخالقية لرفع كفاء االداء المؤسسي بالكلية. -6

 .تنمية الموارد الذاتية للكلية -7

 .تنمية المهارات البحثية ودعم اإلنتاج العلمي و النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -8

 رامج الدراسات العليا في مجاالت التمريض المختلفة لتواكب متطلبات سوق العمل.تطوير ب -9

 .البيئة وجهود تنميةتعزيز المشاركة المجتمعية  -10

 
 

 السادسة المرحلة
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 للكليه العامه السياسات وضع
 المالية السياسات و البيئة وتنمية المجتمع خدمة العلمي، والبحثالعليا   الدراسات ، والتعلم التعليم قطاعات في للكلية العامة السياسات واستحداث مراجعة تم

 .للكلية واالدارية

 

 والتعلم التعليم سياسة

 البكالوريوس لمرحلة الدراسى للبرنامج الدولى االعتماد على للحصول السعى .1

 البكالوريوس لمرحلة التعليمية للبرامج )مرجعية عالمة(  عالمية مرجعية اكاديمية معايير تبنى .2

 الوافدين الطالب لجذب ياتاالستراتيج تحديث .3

 .واالقليمى المحلى المستوى على العمل سوق احتياجات مع تتواكب جديدة برامج استحداث .4

 و المحتموى حيث من االكاديمية البرامج فى توظيفها و االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا فى التطورات مواكبة خالل من التعلم و التعليم كفاءة رفع .5

 التقويم و التدريس اساليب

 الذاتى التعلم عادات و مهارات الكتساب المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء و الطالب بين المستمر و الذاتى التعلم ثقافة نشر .6

 .الحديثة التقنيات تباعإب للطالب والنظري العملي التقويم سبل تعزيز .7

 االرشماد و التسمجيل و المعتممدة السماعات بنظمام الدراسمية للبمرامج الكنتمرول ميكنمة تطموير(  مشمتملة التعليميمة للفاعليمة االلكترونمى النظمام تطموير .8

 ) الخ ... االكاديمى

 الخارجيين المقيمين نظام تعزيز .9

 .البكالوريوس مرحلة في الدراسية البرامج تحديث في الخدمة مستفيدى مشاركة تعظيم .10

 . الخريجين لشئون الكترونى نظام استحداث .11

 .العلمي والبحث المهنة أخالقيات مع يتعارض ال ماب اإلبداع على التشجيع .12

 . المقدمة التعليمية الخدمات تطوير فى للطالب البحثية المشاريع من االستفادة تعظيم .13

 . الدولية االتفاقيات و المنح خالل من الطالبى التبادل تشجيع .14

 والتعلم التعليم فى االلكترونية المقررات استخدام و انتاج تحفيز .15
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  العليا الدراسات ةسسيا- 

 . للجامعة البحثية بالخطة وربطها للكلية العلمى البحث خطة تعزيز .1

 . مشتركة علمية درجات لتوفير اليات استحداث .2

 . والدولى واالقليمى المحلى المستوى على العمل سوق احتياجات مع تتواكب جديدة برامج استحداث .3

 . الدولية المعايير بتبنى العليا للدراسات التعليمية العملية كفاءة رفع .4

 . الحديثة التقنيات تباعإب العليا الدراسات لطالب العملى التقويم نظام تعزيز .5

 . الدولية المعايير مع يتوافق وبما المنوفيه جامعةل العام االطار ضوء فى المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات لوائح تطوير .6

 . المشترك شرافاال وبعثات الخارجية البعثات خطه تطوير .7

 . التطبيقية العلمية االبحاث لتسويق خطه استحداث .8

 . والخدمية التعليمية العملية لتطوير العلمية واالبحاث المشاريع من االستفادة تعظيم .9

 . الخارجيين المقيمين نظام تعزيز .10

 . المجتمع احتياجات دراسة على ابناء المجتمع فى أهمية لها التى التخصصات تعزيز .11

 . المعلومات وتداول المشتركة العلمية البحوث عتشجي .12

 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة ةسياس

 .البيئة وتنمية المجتمع بخدمة للتوعية المخصصة البرامج تطوير .1

 . المجتمعية المشاركة فى الكلية دور تعظيم .2

 . العمل اسواق احتياجات تواكب تدريبية برامج استحداث .3

 . المجتمع خدمة فى وتناغما تفاعالا  واالكثر المستمرة الخاص الطابع ذات الوحدات تشجيع .4

 . الخاص الطابع ذات الوحدات من المقدمة الخدمات من االستفادة تعظيم .5

 . المهنية والصحة السالمة وضمان البيئية الجودة معايير تطبيق .6

 . الكلية لمجتمع البيئي الوعى رفع الى تهدف سنوية خطه وضع .7

 . العمل سوق مستجدات مع لتتوافق الخريجين مهارات ويرلتط تدريبية خطة وضع .8
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 . الخريجين مكتب خالل من الخريجين رابطة تعظيم .9

 . وقراها مصر لمحافظات الطبية القوافل تدعيم .10

  خدماتها وتسويق بالكلية االنشطة عن االعالن اساليب تطوير .11

 تصميم صفحة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الفيس بوك .12

 

 واالدراية المالية الكلية ياسةس

 للكلية والذاتية المالية الموارد تنمية

 عن طريق وذلك  االداء جودة الستمرارية المطلوب الدعم مع يتالئم بما للكلية والذاتية المالية الموارد تنمية يتم

 خدماتهم  وتسويق بالكلية الخاص الطابع ذات الوحدات دور تفعيل .1

 لتكون االستحداث خاللها من ليتم للكلية المتاحة المتميزه المشاريع من االستفاده تعظيم استمرارية طريق عن خاص طابع تذا جديدة وحدات استحداث .2

 خاص طابع ذات وحدات
  الوافدين الطالب جذبوضع الية ل .3
 مثل اتفاقيات االتحاد االوربى ارسموس بالس  وتكساس الدولى  الدوليه الشراكه دور تفعيل .4
 بالكلية والبحثيه التعليمية للعملية ىالماد الدعم .5

 

 االدارية ةالسياس

 القايم ماع شاىايتم بماا المحاسابه و المساائله و الشفافية و المصداقية خالل من العمل تطوير مفهوم ترسيخ على يعتمد الذى الجماعى العمل ثقافة ترسيخ -أ

 للكلية الحاكمة

 الوظيفى والعبئ والوظيفى بالتوصيف لعمالا و الموظفين لتوعية التدريبية الدورات عدد زيادة -1

 االصعدة و المستويات كافة على الجماعى العمل بروح الموظفين توعية -2
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 من خالل  الكلية داخل المختلفة االدارات و للجهات والمساعدة الدعم -ب

 يةبالكل االدارية االعمال  كافة ليهتس يكفل بما المختلفه لالدارات الالزمه المستلزمات توفير -1

 المهنية المجاالت من غيرها و التقنية المجاالت فى الموظفين كفاءة رفع -2

 

 عن طريق  مؤسسىال عملال و االدارية الكفاءة تعزيز - ت

 االدارى الهيكل تطوير و تقييم -1

 االداريه القيادات و للموظفين التدريبية االحتياجات تحديد خالله من يتم نظام وضع -2

 

 للكلية العامة السياسات

 .تبعا للقوانين الحاكمه القيادات الختيار معلنة عيةوموض معايير باعات .1

 .التمييز وعدم العدالة لضمان معلنة سياسات اتباع .2

 االدارة فى المفتوح الباب سياسة تباعا .3

 ) الالمركزية تدعيم (النقد وتقبل القرار اتخاذ دعم فى المشاركة تعظيم .4

 .القيادات تعيينو اختيار فى التدريس هيئة أعضاء دور تعزيز .5

 .بالكلية المعلومات وإستدعاء وتداول حفظ نظام تطوير .6

 .للكلية المالية والموارد الذاتية القدرات دعم .7

 .والمحاسبة المسائلة نظام اتباع .8
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 .المستجدات لمواكبة ادارية وحدات استحداث .9

 .المتميزة الممارسات تعزيز. 10

 .المهنية الممارسات عزيزوت بالمهنة االرتقاء.11                      

 .والعطاء والحب االنتماء روح تنمية.  .12                     

 .واالبداع االبتكار دعم.13                      

 .المعنية االطراف مختلف مع التبادلية العالقات تدعيم.14

 

 

 

 الطالب ❖

 البرامج ❖

 المجتمعية األنشطة ❖

 البحثية األنشطة ❖

 ألساسيةا التحتية البنية ❖

 البشرية الموارد ❖

 

 الخطة أولويات
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 الخاصة الصناديق ❖

 ميزانية الجامعة           ❖

 تمويل ذاتي- ❖

 

 

 

 

 

 

 .التنفيذية الخطة وضع

   .لتحقيق الغايات العامة واالهداف االستراتيجية فيذيهتم تصميم الخطه التن

 الخطة تمويل مصادر

 السابعة المرحلة
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 الوظيفة االسم 

 عميد الكلية ا.د/ ايناس قاسم على قاسم                                       1

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ا.د/ امال السيد شحاتة                                             2

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ا.د/ منال السيد فريد                                                 3

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ا.د/ نرمين محمد عيد                                        4

 مدير وحدة الجودة ا.م.د/ جيهان محمد  دياب                                               5

 معيار التخطيط االستراتيجىرئيس  مرفت إبراهيم الدهشان                                     /أ. د 6

 معيار التخطيط االستراتيجىعضو في                                             ا.م.د/ صباح محمد ابراهيم 7

 معيار التخطيط االستراتيجىعضو في                                       بدوي عبدالهادى  . شيماءد 8

 معيار التخطيط االستراتيجىعضو في  شتلة   ابراهيم د. صفاء  9

 معيار التخطيط االستراتيجىعضو في                                                                                   أبو شريدةمحمد  هناء د. 10

 معيار التخطيط االستراتيجىعضو في                                            د. كريمة ابراهيم البرى  11

 االعداد فريق
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 اإلستراتيجية للخطة الداخلية المراجعةمسؤول 

 

 الجودة بجامعة المنوفية ةمدير وحد       ا.د/ وفاء زهران 

 

 

 

 اإلستراتيجية للخطة الخارجية المراجعةمسؤول 
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 عادل مبارككلمة االستاذ الدكتور/ 

 ةرئيس الجامع

 

 مسئولية عليها يلقى الذى االمر وهو  الدولي المستوى على جامعة خمسمائة تسعي جامعة المنوفية لتكون من ضمن اول

 تستهدف انها كما . االطار هذا وقائدة في رائدة تصبح حتى العالي التعليم ملف في الدولي التطور مواكبة في كبيرة

 . والدولي العربي ومحيطها مجتمعها المصري على والثقافي والعلمي االكاديمي واالنفتاح الطالب شخصية صقل

 تكوين او البحثية العملية او التعليمية بالعملية يتعلق سواء فيما اهدافها تحقيق في ومهمة رائدة خطوة االستراتيجية خطتها كانت ولذلك

 بكلية المنوفية جامعة وتعتز . والجودة التميز افاق نحو بها والمعاهد من الكليات وحداتها طاقات تطلق الجامعة ان كما . الخريج شخصية

 االستراتيجية خطتها الكريم للقارئ ونقدم . دولية افاق نحو والتطور بالجودة الدراسية برامجها حيث تحظى فيها مهما امربع تمثل اذ التمريض

 الخطة هذه الالزم لتطبيق الدعم كل الجامعة تقدم وسوف المتقدم العالم في التمريض ومعاهد كليات بها تواكب والتي االطار في هذا المتميزة

 . اهدافها تحقيق في ونجاحها

 

  وبركاته هللا ورحمه عليكم والسالم

 رئيس الجامعة

 عادل مباركأ. د/                                                                                                                                                     
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 المنوفية  جامعة – التمريض كلية ميدع /كلمة االستاذة الدكتورة 
 2010 عام في لها خطة استراتيجية أول وضع منذ به العمل وامت  علىاود االستراتيجي الفكر اعتناق المنوفية على جامعة – التمريض كلية عملت          

 الكلية من وقناعة المصرية الجامعات من نظرائها بين االولي المصاف أصبحت في التي المنوفية لجامعة االستراتيجية لإلدارة االساسية احد المكونات باعتبارها

 قامت فقد المجتمعية على المشاركة والحفاظ التمريض مجال في والمهارات المعرفة ونشر إنتاج في الرائد دورها منطلق ومن العالمية مواكبة التطورات في

 هذا من وانطالقا والعالمي واإلقليمي القومي المجتمع واحتياجات ورسالة الجامعة رؤية ضوء في البحثية وأنشطتها وبرامجها بتطوير رسالتها واستراتيجيتها

 التقدم واعالء آفة هو الذى الفساد محاربة في المتفاني الجهد الكلية بذلت فقد الدولية وتبوء والتقدم الركب مسايرة في مسارها عن الكلية تخرج ال وحتى المعترك

 خالل من التمريضي التعليم ونوعية العلمي بالبحث على االرتقاء الحرص مع تمييز دون العدالة وأعملت والعمل القول في الشفافية وانتهجت والعقاب الثواب مبدأ

 الكليات خريجي بين األعلى تنافسية ليصبح الخريج مستوى في طفرة إلحداث وذلك القومية يحقق المعايير وبما العالمية المعايير ضوء في برامجها تحديث

 الكلية على وتعمل .التمريض تعليم مجال في الدولية إحدى الجهات من الدولي لالعتماد الترشح على للحصول الكلية من الجادة الخطى إلى باإلضافة . المناظرة

 في والبشرية المالية مواردها وتطوير الفريق بروح الجماعي العمل مبدأ انتهاج على الحرص مع شرائحهم بمختلف لها المنتمين جميع بين الجودة ثقافة ترسيخ

 . الجامعة من ومستمر قوى دعم من به تحظى ما ضوء

 وبركاته هللا ورحمه عليكم والسالم                                                                                                                    

 الكلية عميد                                                                                                                                                            

  ايناس قاسم علي قاسم/د.ا                                                                                                                                                      
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بحثية المستويين المحلى والدولى فى تقديم الخدمات التعليمية والان تكون من الجامعات الرائدة على  المنوفية امعةتتطلع ج

 والمجتمعية  الموجهة بأهداف التنمية المستدامة

 

 

 

 

جامعة المنوفية احدى مؤسسات التعليم العالى التى تسهم فى اعداد الكوادر البشرية الالزمة لسوق العمل وتأهيلها من خالل 

 تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة وفق المعاييرالمرجعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكسب ثقة المجتمع. 

 Vision رؤية الجامعة 

 Mission رسالة الجامعة 
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  رؤية الكلية

التنمية  اهداف وتحقيق  لألرتقاء بالمنظومة الصحيةو البحث العلمي و خدمة المجتمع   ةالتمريضيوالمماراسات  متميزة في مجال التعليم  رائدة والكلية أن تكون  "

 ."و الدولي  و االقليمي لقومىعلي المستوي المحلي و االمستدامة 

Vision:  

    To be a pioneer and distinguished faculty in the field of nursing education, practices, scientific research and community 

services to contribute in the advancement of health system and achieving sustainable development goals at the local, 

national, regional and international level. 

 

  رسالة الكلية

 

واقليميا وفقا بتكار ومنافسا محليا و قوميا لعلمي وخدمة المجتمع قادر على االاعداد خريج مؤهل و كفء في مجال التعليم و الممارسات التمريضية والبحث ا" 

 ."المهنية واالخالقيةللقيم 

 

Mission: 

      Preparing a qualified and competent graduate in the field of nursing education, practices, scientific research and 

community services capable to innovate and a competitor locally, nationally and regionally taking into consideration 

professional and ethical values.   
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 2025  /2020 محتويات الخطة االستراتيجية

 رقم الصفحة المحتويات

 11 بالكلية التعريف

 12 أقسام الكلية 

 13 مقدمة

 14 الخطة إعداد منهجية

 15 االستراتيجية للخطة االساسية المالمح

 17 للكلية االستراتيجية الخطة بناء في التربوية المبادئ

 18 الخطة إعداد مراحل

 19 للخطة االعداد :االولى المرحلة

 20 البيئى التحليلنتائج  

 26 المناسبة جياتياالسترات واختيار تحديد
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 27 الفجوة تحليل نتائج :الثانية المرحلة

 35 للكلية التنافسى الوضع دراسة : الثالثة المرحلة

 36 للكلية التنافسى الوضع دراسة نتائج

 38 الحاكمة القيم :الرابعة المرحلة

 41 االستيراتيجة للخطة العام اإلطار :الخامسة المرحلة

 42 والرسالة الرؤية صياغة

 43 اإلستراتيجية األهداف و النهائية الغايات

 44 للكلية العامة السياسات وضع :السادسة المرحلة

 50 الكلية إستراتيجية لتطبيق التنفيذية الخطة :السابعة المرحلة
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بشأن إنشاء كلية  1987( لسنة 321تقع جامعة المنوفية بمحافظة المنوفية بمنطقة الدلتا شمال القاهرة، حيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ) •

 NLN)   )Nationalالدولية للتمريض  التمريض جامعة المنوفية ومما يميز كلية التمريض أنها أنشأت على معايير أكاديمية مرجعية معتمدة  على المعايير

League of Nursing    جامعة  –برئاسة رئيس لجنة المعايير األمريكية للتمريض وعميد كلية التمريض آن ذاك  1987من خالل ورش عمل عام

محافظة المنوفية و أساتذة من كليات ماسيتوستش ببوسطن بالواليات المتحدة االمريكية ،وعضوية كل من رئيس القطاع الطبي ونقيبة التمريض لمصر ول

 الطب والتمريض من مختلف الجامعات وخريجات كليات التمريض  ووكالء وزارة الصحة وممثليهم. 

س لعلوم التمريض وإلعداد كوادر من أعضاء هيئة التدري 1989-1988أوال بإعداد برامج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه عام  بدأت الكلية  •

 .1992 - 1991 والهيئة المعاونة تم إيفاد عدد كبير من الهيئة المعاونة الى بعثات خارجية وداخلية قبل بدء الدراسة الفعلية لمرحلة البكالوريوس عام

 التعليمية مما العملية وريادة تطوير ومنهاجيتها في رؤيتها لتحقيق االستراتيجي التخطيط مبدأ انتهاج على المنوفية جامعة – التمريض كلية كذلك وتحرص •

 وتحديد الكلية رسالة صياغة ثم ومن اليها الوصول الكلية المنشود برؤية ومقارنتها الحالي الوضع بين الفجوة وتحديد الحديثة العلمية الخطوات اتباع يلزم

 االستراتيجية  للجامعة. بالخطة مرتبطة تكون أن وضعها عند روعي وقد ، 2025-2020خطة  وجود يستوجب بما االستراتيجية أهدافها

 على الخطة اشتملت قد و .غيرهم و إدارية قيادات و اقسام و رؤساء  ووكالء عميد من بالكلية للقيادات مرجعا لتكون الخطة هذه بوضع الكلية قامت قد و •

 المختلفة الكلية وادارات اقسام بين والتكامل والتنسيق الزمنى لإلطاروفقا  االهداف بتنفيذ القيادات من ظل التزام في تحقيقها على الجميع يعمل تنفيذية خطة

 .للكلية افضل مستقبل تحقيق  من اجل

 تم التحاق الطلبة الذكور بالكلية 2013-2012وفى عام  •

 

 

 

 التعريف بالكلية
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  :العلمية األقسام

 العلمية األقسام

 

 الجراحي الباطني التمريض قسم

 

 الوالدة وحديثي األم صحة تمريض قسم

 

 األطفال   تمريض قسم

 

 المجتمع صحة االسرة و تمريض قسم

 

 النفسية النفسي والصحة  قسم التمريض

 

 التمريض إدارة قسم

 

 ( 2018)عام    قسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارىء

 

 ( 2018عام )  قسم تمريض المسنين
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 يلزم مما التعليمية العملية وريادة تطوير ومنهجيتها فى رؤيتها لتحقيق االستراتيجى التخطيط مبدأ انتهاج على المنوفية جامعة – التمريض كلية تحرص

 وتحديد الكلية رسالة صياغة ثم ومن اليها الوصول الكلية المنشود برؤية ومقارنتها الحالي الوضع بين الفجوة وتحديد الحديثة العلمية الخطوات اتباع

 مرتبطة تكون أن وضعها عند روعي وقد ،2025 -2020سنوات   خمس مدى على للكلية خطة استراتيجية وجود يستوجب بما االستراتيجية أهدافها

 و أدارية قيادات و اقسام و رؤساء ووكالء عميد من بالكلية للقيادات  مرجع لتكون الخطة هذه بوضع الكلية قامت قدو للجامعة اإلستراتيجية  بالخطة

 والتكامل والتنسيق الزمنى لالطار وفقا االهداف بتنفيذ القيادات لتزاماظل  فى تحقيقها على الجميع يعمل تنفيذية خطة على الخطة إشتملت قد غيرهم و

 . للكلية افضل مستقبل تحقيق من اجل المختلفه الكلية وادارات اقسام بين

 مقدمة
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 -: ةالمنوفي جامعة التمريض لكلية االستراتيجية للخطة العام طاراأل

 . ستراتيجيةألا الخطة اعداد منهجية :اوالا 

 . االستراتيجية للخطة االساسية المالمح :ثانيا

 . االستراتيجية الخطة بناء فى التربوية المبادىء :ثالثا

 االستراتيجية الخطة اعداد مراحل :رابعا

 :الخطة إعداد منهجية  /اوال

 .2025-2020 ةاالقسام والوحدات االداريه لوضع الخطه االستراتيجيه للكليتم تشكيل لجنة من االقسام العلميه المختلفه لتمثيل  •

تدم جمدع البياندات مدن خدالل االسدتبيانات وعمدل ورش عمدل ومقدابالت مدع منسدوبى وقدد تم تحديد الفئات المستهدفة والمتأثرة بالخدمة التى تقددمها الكليدة.  •

   الكلية.

  .استيفاءهاعمل اجتماع لمناقشة نتائج التحليل البيئى وتحديد الفجوة واالتفاق على اليات تم  •

 .عادة الصياغة النهائيةأو األعضاءقسام بالكلية وتم اخذ اراء العرض التحليل الرباعي علي مختلف اتم  •

 –تحديدد وصدياغة الغايدات واألهدداف اإلسدتراتيجية  -وصدياغتها تم عمل اجتماع مع منسوبى الكلية ومسدتفيدى الخدمدة لمناقشدة محداور الرؤيدة والرسدالة •

 .التنفيذية وتحديد آلية متابعة الخطة االستراتيجية وضع الخطة

 الخطة.إعداد مسودة  •

 .التغذية المرتجعة علىمسودة الخطة والحصول ألطالع القيادات ورؤساء األقسام والمسئولين على جراء العديد من ورش العمل إ •

  .واعتمادها من مجلس الكليةالنهائية للخطة نسخة اعداد ال •
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  :االستراتيجية للخطة االساسية المالمح  /ثانيا

 :رئيسية مالمح أربعة في الخطة مالمح تتلخص

 فى كل ما تقوم بة الكلية من انشطة وخدمات الجودةااللتزام بمعايير .1

 .والشمول التكامل .2

 .والدولية واالقليميه المحلية والمعايير بالنظم االلتزام .3

 .زمني محدد أطارللتنفيذ في  القابلية .4

 )الجودة:( - االول الملمح

 بالجامعات التعليمية العملية جميع االنشطة  في الجودةتطبيق معاييرعلي المبنى  التنافسية مبدأ علي بمصر العالي التعليم تطوير مراحل من الحالية المرحلة ترتكز

 فدي توافرهدا للمواصدفات الواجدب ادندي كحدد واالعتمداد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة عهاتوض  التيوالمعايير  للمواصفات متميز وفقا خريج انتاج مستهدفة

 فدي للكليدة االسدتراتيجية الخطدة وتعتبدر ، التعليميدة العمليدة كدل جواندب فدي الجدودة تحقيدق وميددان التغييدر ووحدة الفعل وحدة هي الكلية تعتبر حيث الكلية خريج

 وتنميتده االهتمدام بدؤرة فدي المتعلم ووضع - العلمية االتجاهات يعكس حديث نموذج الي التقليدي من النموذج العالي التعليم نموذج في التحول لتحقيق اداة مجملها

 وتنميدة والحوكمدة القيدادة ، وانمداط ، والتقدويم واالتصدال المعلومداتالتعلديم و وتكنولوجبدا التددريس وطرق والمقررات البرامج تطوير طريق عن – تنمية شاملة

 كدل علدي توزيعهدا بعدالدة ايضدا بدل الجدودة باتاحدة فقدط لديس والتركيدز ان االهتمدام الخطدة هذة في نالحظ كما المجتمع وخدمة العلمي والبحث ، البشرية الموارد

 . الكلية داخل العمل مجاالت
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 والشمول التكامل  :الثاني الملمح

 الرقابة نظم ، الحوافز نظم ، الجودة مع تتكامل ان التي يجب المتغيرات اهم ومن . خرياأل المتغيرات عن مستقلة او بذاتها تتحقق ال الجودة ان الملمح بهذا ونعني

 المدوارد معيدار بوجدود بالخطدة بوضدوح الملمدح هدذا تأكدد وقدد . التطوير جهود لنجاح الضرورية بمثابة الشروط هي للخطة بالنسبة المتغيرات وهذة . والمساءلة

لضمان  القومية الهيئة وضعتها التي المعايير وباقي لمعايير االكاديمية والبرامج التعليميةاو ، والتعلم التدريس و الجودة وإدارة القيادة والحوكمة  و المالية والمادية

 .العالمية المعايير مع المتفقة والمعيارية القياسية والنواتج المتميز اآلداء تضمن والتي التعليمية الجودة للمؤسسات ومعايير ومجاالت نواحي لكل الجودة واالعتماد 

 القوميدة الهيئدة لمعدايير طبقدا االعتمداد الكليده علدى حفداظ السدتمراريه الجامعدة واهدداف توجهدات واهدافها مكوناتها كل في للكلية االسترتيجية الخطة عكست وقد

  .واالعتماد التعليم جودة لضمان

 والدولية المحلية والنظم بالقواعد االلتزام  :الثالث الملمح

 مدن االداء ومسدتويات المعدايير تحدول مدن البدد والمعلومدات فكدان االتصداالت لثدورة ونتيجدة العالميدة التجارة اتفاقية علي مصر وتوقيع العالمية للمتغيرات نظرا

 مدن الصدادرة التعلديم جدودة ضدمان بمعدايير بدااللتزام ذلدك وكدان والعمليدات االداء علدي النظم المسيطرة او بالقواعد سواء العالمي المستوي الي المحلي المستوي

 .والدولية المحلية والنظم والقواعد المعايير مع وتتسق تتفق والتي واالعتماد التعليم جودة القومية لضمان الهيئة

 للتنفيذ في اطار زمني محدد القابلية  :الرابع الملمح

 اسدتيفاؤها الكليدة علدي والواجدب واالعتمداد التعلديم جودة لضمان القومية الهيئة من المقررة االعتماد معايير كانت ولما المدي متوسطة الخطط من الخطة هذة تعد

 قامت فقد ، وعلية للتمويل التقليدية االشكال عن تختلف العالي التعليم لتطوير الموارد تخصيص من جديدة اشكاال تتطلب فان الخطة التكلفة حساب في االساس هي

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من واالكاديمي االعتماد المؤسسي علي الكلية لحفاظ وتقني فني دعم و تمويل من يلزم ما بتوفير العالي التعليم وزارة

 المنوفيه. جامعة من المقدم الدعم طريق عن
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  :للكلية االستراتيجية الخطة بناء في التربوية المبادئ  /ثالثا

 :وهي رئيسة مبادئ ستة في االستراتيجية الخطة لبناء التربوية المبادئ تتلخص

 .الجودة عالي تعلما التعلم له الحق في طالب كل بأن االيمان .1

 .والتعلم للتعليم تقليدية غير وانماط اساليب استخدام .2

 .والطالب االستاذ من لكل واضحة معايير اساس علي المستمر التقويم تقافة بناء بضرورة االيمان .3

 .وخارجها العمل بالكلية مواقع من موقع كل في مؤكدة شراكة علي قائمة واضحة مسؤلية هناك يكون أن .4

 .تربوي عمل لكل واضحة بنية وجود .5

 .الكلية داخل التدريس وهيئات والعاملين للطالب داعمة اجتماعية بيئة بناء .6

 

 .الجودة عالي تعلما التعلم له القدره على طالب كل بأن االيمان - :االول المبدأ

 الدي الوصدول علدي المالئمدة الصدحيحة االدوات لهدم ومتدي تدوافرت ، والدتعلم للتعليم الصحيح االطار توافر متي – قادرون الطالب كل ان في المبدأ هذا يتلخص

 فيدة تدوافرت الدذي الطالدب اسداس ان علدي الخطدة تعتمدد حيدث الجدودة عدالي تعليم تقديم هي الجامعي التعليم تطوير في الرئيسية الفكرة ان .التعلم مستويات اعلي

 أو الدينيدة او االقتصدادية الطالدب ظدروف عدن النظر بصرف التعلم اعلي مستويات الي الوصول علي قادرا بالكلية االلتحاق له حققت التي والمواصفات الشروط

 الدي اعلدي الطدالب وصدول دعدم علدي تعمدل الخطدة فدان ولدذا ، للكليدة المهندي الدتعلم عمليدات في للجهد بذلة ومدي رغبة الطالب عدا الظروف من اي أو العرقية

  . المقننة اآلداء تقويم بنظم نتائجه قياس خالل من تحقق التي المهنية المستويات

 .والتعلم التعليم الساليب تقليدية غير وانماط اساليب استخدام - :الثاني المبدأ

  :يلي فيما نوجزها نقاط عدة في االساسي المبدا هذا يتحقق

 التعلديم بعمليدات االكبدر االهتمدام الدي اساسدية بصدورة  والماليدة االداريدة باالعمدال يقوم كونة من القسم ورئيس الكلية عميد لمهمات الوظيفي التوصيف مراجعة 

 ورؤسداء والدوكالء العميدد مدن كدل علدى للكليدة االكداديمي المسدتوي علدى المسدؤلية تقدع حيدث التعليم والتعلم عمليات تحسين االولي مهمتهم تكون بحيث ، والتعلم
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 التعلديم جدودة القوميدة  لضدمان الهيئدة مدن المعتمددة الخدريج ومواصدفات المعدايير عدن تقدل ال التدي التعليميدة المخرجدات لتحقيدق التددريس واعضداء هيئدة االقسام

  واالعتماد

 االهتمدام باسداليب محدور فدي التددريس هيئة العضاء المهنية تقع التنمية لذلك. التدريس وسائل تحسين كيفية علي والتوجية والرعاية المستمر بالتدريب االهتمامو

 المتبعدة واالسداليب الطدرق وتسجيل الفعال التعلم درجات اعلي الي للوصول التدريس وطرق وسائل بابتكار التدريس هيئة العضاء يسمح حيث المحتوي عرض

 الخطة االستراتيجية هذة علية تؤكد والتي للمحتوى الفعال بالعرض التكنولوجيا دمج مدي باخري او بدرجة توضح المقرر والتي ومحتوى المقررات توصيف في

 هنداك وليكدون التددريس هيئدة العضداء الفعلدي المندتج من الطالب والمستفيدون من الثقة درجة ترفع التي التدريسية المعيارية من مقبولة درجة هناك يصبح حتي

 المشدكالت لحدل يدؤهلهم ممدا للطدالب المهارات الذهنيدة وتنمية الناقد االبداع والتفكير تنمية نماذج تطبيق تشجع لخطةوا  لكليةا عليها ستندت علمية واقعية مرجعية

  .عالية بمهارة التخرج بعد العملية

 .العملية التعليمية أطراف لكل واضحة معايير اساس علي المستمر التقويم ثقافة بناء بضرورة االيمان : الثالث المبدأ

 واالعتمداد التعلديم جدودة لضدمان القوميدة الهيئدة مدن القومية المعتمددة المعايير الي الوصول من للتأكد الطالب الداء المستمرة التنمية علي العمل المبدأ هذا يتطلب

 ثقافدة ترسديخ علدي الخطدة فتركدز وعليدة المطلوبة المستويات الي الطالب وصول من للتحقق الوحيدة بإعتباره الوسيلة والمستمر الشامل للتقويم نظام بناء وكذلك

 الطدالب تمكدن التي الشفافية فيها تعليمية تتحقق بيئة يتطلبان والمبدآن ، المساءلة مبدأ وهو آخر مبدأ على ترسيخ التقويم ثقافة وتقتضي . والمستمر التقويم الشامل

 هدو مدا تحديد من الجامعي االستاذ البيئة هذة تمكن كما الطالبية باالنشطة المتعلقة أو سواء االكاديمية المختلفة التعليمية المواقف في منه المتوقع اآلداء معرفة من

 .والمساءلة والتقييم والتقويم القياس في المستخدمة والمقاييس المعايير هي وما معايير وباي لطالبة يعلمة ان علية يجب وما تجاة الطالب منة متوقع

 .بالكلية وخارجها العمل مواقع من موقع كل في مؤكدة شراكة علي قائمة واضحة مسؤلية هناك يكون أن :الرابع المبدأ

 بدين المثمدرة الواضدحة الشدراكة يضدمن ممدا عدن االنشدطة محدددة مسدؤلية هنداك يكدون أن علدي يتوقدف عمل أي نجاح ضمان بأن االيمان علي الخطة هذة قامت

 وتوسديع المسدؤلية تحديدد علي المبدأ هذا يرتكزو عليها، المتفق النهائية االهداف تحقيق في للمشاركة اكافي وجهدا وقتا الشركاء هؤالء يكرس وأن بالكلية المعنيين

 يدعم مما والمساءلة المسؤلية من اطار واضح في بملكيتها والمستفيدين الشركاء شعور علي الكلية نجاح ويتوقف العمل، بملكية الشعور يولد الذىقاعدة المشاركة 

 الخارجي المجتمع علي االنفتاح من عالي واسعة ومعدل مجتمعيه ومشاركة متميزة قيادة الي مستندة رشيدة حوكمة بناء

 . 
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 .تربوي عمل لكل واضحة بنية وجود :الخامس المبدأ

 محدد هدف لتحقيق واالعتماد التعليم جودة لضمان الهيئه القوميه من الصادره الجودة معايير في متمثلة متكاملة واضحة بنية ذو متكامال عمال الخطة هذة قدمت

 .والقومية للمواصفات المحليه مطابق خريج انتاج علي القدرة وهو

 .الكلية داخل التدريس وهيئات والعاملين للطالب داعمة اجتماعية بيئة بناء :السادسالمبدأ  

 تدؤمن حيدث جتماعيألا بالدعم تهتم انها أي بالتحصيل األكاديمي متعلقةالغير االنسانية النواحي من التدريس وهيئات والعاملين بالطالب االهتمام المبدأ هذا يعني

المتفدوقين  بدالطالب الخطدة اهتمدام نجدد وبالتدالى االكاديمية اهدافها تحقيق من للمؤسسة يتسني حتي لجانب االجتماعيا هميةبأ بالكلية وبالوزارة االكاديمية االدارة

 .بالمؤسسة الوظيفي يسمي الرضا ما الي للوصول والعاملين التدريس هيئة عضاءأل بالجانب االجتماعي االهتمام وكذلك دراسيا والمتعثرين
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 :((SOWT Analysisالتحليل الرباعي نتائج           

 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

 االستراتيجى التخطيط1

 

وجود رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية للكلية معتمدة  •

 ومعلنة.

 .وجود فريق عمل مدرب على التخطيط االستراتيجي •

 .ورؤيتها تنبثق من رسالة ورؤية الجامعةرسالة الكلية  •

رؤية ورسالة الكلية تعكس دورها التعليمي والبحثى  •

 والمجتمعى.

 االعالن عن الرؤرية والرسالة بطرق متعددة ومتنوعة. •

توافر تقارير دورية لمتابعة وتقيم الخطة التنفيذية طبقا للجدول  •

 الزمنى.

 

 الموظفين والطالب الجدد.غياب ثقافة التخطيط األستراتيجى عند بعض  •

 

 والحوكمة القيادة-2

 

مساهمة مجالس األقسام في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة  ▪

 .بالتعليم والتعلم ويوجد توثيق للمجالس في محاضرها الرسمية

 .دعم القيادات لوحدة ضمان الجودة ▪

 .تدريب القيادات ضمن برامج تدريبية فعالة ▪

المستفيدين من المجتمع المحلى في مجلس مشاركة ممثلين عن  ▪

 .الكلية

قسم   -) قسم مسنين لحداثتها كل بعض مجالس األقسام العلميةعدم أكتمال هي ▪

 حاالت حرجة(.

 أوال: البيئة الداخلية
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 ضمان الجودة ذات فاعلية عالية.وحدة  ▪ أدارة الجودة والتطوير  -3

 الكلية. تقويممشاركة جميع األقسام فى  ▪

 .المختلفة المعاييرمتابعة وحدة الجودة لجميع أنشطة  ▪

 .بواسطة اسرة الجودة  نشر ثقافة الجودة بالكلية ▪

 وحدة القياس والتقويم بالكلية  ▪

 

 

 التدريسأعضاء هيئة  -4

  والهيئة المعاونة

يتم تقيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من قبل الطالب  ▪

 ورئيس القسم.

 هيئة التدريس على جوائز من الجامعة.حصول بعض أعضاء  ▪

لدى الكلية خطة وآليات موثقة للتعامل مع العجز/الفائض في  ▪

 .أعضاء هيئة التدريس

بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى أستخدام  قصور قدرات ▪

 التكنولوجيا فى التعليم عند بعد.

معـدالت طبقا لل أعداد الطلبة الىعدم تناسب أعداد الهيئة المعاونة  •

 .المرجعية

 

 

 الجهاز االدارى -5

 

وجود خطة سنوية متكاملة لتدريب الجهاز اإلداري وفقاا  ▪

 .لالحتياجات التدريبية

 قاعدة بيانات عن الهيئة اإلدارية. ▪

 وجود آلية لقياس مستوي الرضا الوظيفي للعاملين. ▪

 از األدارى.هميزين من الجتتكريم العاملين الم ▪

 أدارات الجهاز األدارى على الطرق الورقية التقليدية.أعتماد  بعض  ▪

خروج عدد كبير من األداريين بالمعاش وعدم وجود خطة لألحالل وتأهيل  ▪

 الصف الثانى.

 وجود خطة موثقة ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية. ▪ الموارد المالية والمادية  -6

 توفر الكلية نظم األمن والسالمة.  ▪

الكلية يتوافر بها المناخ الصحي من حيث جميع مباني ومنشآت  ▪

 .ةالتهوية واإلضاءة، وتوافر العالمات اإلرشادية المناسب

 وجود طالب وافدين. ▪

 . ئىحصول الكلية على جائزة التميز البي ▪

 للكلية. المالية المتاحةضعف الموارد  ▪

 الطالب والعامليناألعداد المتزايدة من  الكلية مع مبنىمساحة عدم تناسب  ▪

 بالكلية. 

 قلة عدد وسائل األنتقال ألماكن التدريب العملى للطلبة. ▪

 عدم كفاية المكاتب المتاحة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. ▪
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 .المالية خاص تعمل على زيادة الموارد طابع وجود وحدة ذات ▪

 المعايير األكاديمية  -7

  و البرامج التعليمية

 األكاديمية المرجعية القوميةتتبنى الكلية المعايير  ▪

( (NARS . 

 .هيئة التدريس بالمعايير األكاديمية وعى أعضاء ▪

 تنوع البرامج التعليمية لتواكب سوء العمل. ▪

 وجود مراجعة دورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية. ▪

مشاركة االطراف المعنية فى تصميم وتطوير البرامج  ▪

 التعليمية.

م والتعلم الحديثة مثل التعليم المدمج والتعليم أدراك أنماط التعلي ▪

 الهجين والتعليم المبنى على الكفايات.

 

 لتدريس والتعلم محدثة.أستراتيجية ا ▪ التدريس والتعلم -8

 معامل تمريضية مالئمة للعملية التعليمية. ▪

توفر مصادر التعليم الذاتى التى تتالئم مع أنماط التعليم  ▪

 المختلفة.

 للتعامل مع الطلبة المتعثرين.ألية وجود  ▪

 تنوع أساليب تقويم الطالب. ▪

 تحديث دليل الطالب بالكلية واعالنة على موقع الكلية. ▪

 قياس والتقويم معتمدة بالكلية.وحدة ال ▪

 وجود وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية. ▪

 وجود بوابة الكترونية محدثة. ▪

 وجود منصات الكترونية بالجامعة . ▪

 الكلية سنويا.بعدم القدرة على التحكم فى الطالب المقبولين  ▪

 قلة عدد الطالب الوافدين. ▪

 ضعف الموارد المتاحة للتعليم والتعلم. ▪

 قلة عدد المشاريع البحثية للطالب.  ▪
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بروتوكوالت شراكة مع مؤسسات صحية داخل تفعيل  ▪

 المحافظة وخارجها للمساهمة في التدريب العملي للطالب.

 .وجود معمل متكامل بالكلية ▪

 وجود معامل مجهزة باألمكانيات المناسبة للتعليم. ▪

 الحديثة والدورياتوفرة التجهيزات المناسبة والمراجع  ▪

 بالمكتبة.

 وجود حجرة لألستذاكار الهادئ. ▪

 ية التدريب العملى.شمول ▪

 األلتزام بمواصفات الورقة األمتحانية. ▪

 -الثقافية – )العلميةتدعم الكلية األنشطة الطالبية المختلفة  ▪ الطالب والخريجون-9

األجتماعية( وتشجع الطالب على المشاركة  –الرياضية 

 فيها.

يوجد دليل للطالب يتم تحديثة بصورة دورية ومتاح لجميع  ▪

 الطالب.

تفعيل دور أتحاد الطالب فى جميع األنشطة والقرارات  ▪

 المتعلقة بالطالب.

 جين بالكلية.وجود وحدة الخري ▪

 المؤتمر الطالبى سنويا ▪

 الزيادة المستمرة فى أعداد الطالب. ▪

 زيادة عدد الطالب فى أماكن التدريب العملي. ▪

 .المتزايدة من الطالب عداداألعدم تناسب اعداد المعامل مع  ▪
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البحث العلمي واألنشطة  -10

 العلمية.

وجود خطة بحثية معتمدة وموثقة ومعلنة لألقسام وعلى  ▪

 موقع الكلية.

حثية للكلية مرتبطة وتنبثق من الخطة البحثية بالخطة ال ▪

 للجامعة.

 سنويا.تين وجود مجلة علمية تصدر مر ▪

 وجود مؤتمر علمى سنوى للكلية.  ▪

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  ▪

 TIECواتحاد تكساس الدولى 

العالى ارسموس مشروع االتحاد االوربى لتطوير التعليم  ▪

 بالس باالشتراك مع جامعة اسيوط

وجود قاعدة بيانات لألبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة  ▪

تم تحديثها بأستمرار وجعل التسجيل عليها من ي التدريس

 متطلبات الترقية. 

 وجود لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية. ▪

 يتم األستفادة من البحوث فى العملية التدريسية. ▪

 وجود بروتوكالت تعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة. ▪

التدريس مشاركة أعضاء هيئة  مساهمة الجامعة لتمويلضعف  ▪

 المحلية والدولية.  للمؤتمرات

عدم دراية بعض أعضاء هيئة التدريس بالمشروعات البحثية الممولة  ▪

 وكيفية التقدم لها.

 التدريس.قلة عدد البعثات الخارجية ألعضاء هيئة  ▪

 دولية. مؤسسات علميةمشتركة مع العلمية البحاث األمحدودية  ▪

 

القياسية المرجعية القومية لبرامج الدراسات  الكلية المعاييرتتبني  ▪ الدراسات العليا -11

 العليا والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

مع احتياجات  كلية ضرورة توافق برامج الدراسات العلياتراعي ال ▪

 .المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة

 تستخدم الكلية أساليب متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا. ▪

 .طالب الدراسات العلياتوجد آلية لقياس رضا  ▪

على موقع بطرق مختلفة و يتم األعالن عن برامج الدراسات العليا ▪

 الكلية.

 العليا.وافدين مسجلين بالدراسات طالب  عدم وجود ▪

 تاحة التسجيل فى برامج الدراسات العليا الكترونيا.اعدم  ▪
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المجتمعية  المشاركة -12

وتنمية البيئة.
 

 

 وجود أسرة للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. ▪

 البيئى حصول الكلية على المركز األول فى األسبوع  ▪

 حصول الكلية على جائزة التميز البيئى ▪

 .المحلى في مجلس الكليةمشاركة ممثلين عن المجتمع  ▪

بناء على أحتياجات  ة للخدمة المجتمعيخطة سنوية  وجود ▪

 المجتمع وما يستجد من أحداث.

وتنمية البيئة  خدمة المجتمعقطاع كترونية للمجلة االالوجود  ▪

 تصدر شهريا

) قوافل وندوات كلية التمريض جامعة وجود قناة يوتيوب ▪

 مجتمعلخدمة عدد كبير من افراد ال المنوفية(

وجود صفحة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الفيس  ▪

 بوك

يتم عمل قوافل طبية بمشاركة كال من الطالب وأعضاء هيئة  ▪

 التدريس.

 سنويا. لتوظيفىالملتقى ا ▪

  .الطالبيةالمشاركة في الخدمات واالحتفاالت  ▪

 بكالوريسالمج رأي األطراف المجتمعية فى برنا يتم أخذ ▪

 .وبرامج الدراسات العليا

ات سوق العمل عن أداء الكلية يتم قياس رضا بعض منظم ▪

 وى الخريجين.ومست

 نشطة المشاركة المجتمعية.عف الموارد المالية المتاحة ألض ▪
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 :(Opportunities) الفرص

  .وافدة من جمهوريه السودان ةطالب ةويوجد بالكلي ورقياا  و الكترونياا  تفعيل الية جذب الطالب الوافدين واالعالن عنها  ●

 دعم وتطوير لجان االتحادات الطالبية. ●

   العملى.ماكن للتدريب أوجود اتفاقيات تعاون بين المجتمع الخارجى والمؤسسة التعليمية لتوفير  ●

 .عن بعد ةعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونألتوفير دورات تدريبيه  ●

 . (والندواتالقوافل  )نظامخدمة المجتمع متميزة لأنشطة بقيام ال •

 

 التهديدات 

 .تعمل فى مجال التمريض مما تهدد من فرص العمل لخريج الكلية غير متخصصةوجود عماله خارجيه  •

 معاهد خاصة للتمريض بالمنوفيةوجود  •

 ا الختالف الالئحة.اقبال طالب الدراسات العليا على كليات التمريض االخرى نظر ●

 

 المناسبة:  االستراتجيات واختيار تحديد

 و القوة مصادر من لالستفادة األتية تنفيذ االليات تم التطوير والمتابعة  ولتطبيقها هى أستراتيجية مناسبة األكثر األستراتيجية أن وجد الرباعى تحليلال على بناءا

 :علي تشتمل و التهديدات مواجهة و الضعف نقاط علي للتغلب المتاحة الفرص

 التعلم و التعليم تطوير الية  .1

 الية تطوير برامج الدراسات العليا  والبحث العلمى لتواكب احتياجات المجتمع .2

 المجتمعية المشاركةو المجتمع خدمة الية تطوير  .3
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-2020تم ادراجها فى الخطة التنفيذية االنشطة التالية وسيتم تنفيذ بعض تبين انة لم ي 2020-2015بمتابعة ما تم تنفيذة من الخطة التنفيذية 

 وهى كاالتى : 2025

  لمرحلة البكالوريوس الكترونية مقررات انشاء -

 استحداث برامج تعليمية لتواكب سوق العمل مثل برنامج البكالوريوس المكثف  -

 ى البكالوريوس والدراسات العلياتلزيادة عدد الطالب الوافدين لمرح -

 

حتياجات طبقا ألوتحديد ا تحليل الفجوةتم  ةبمقارنة الوضع الراهن للكلية طبقا لنتائج التحليل البيئي مع االهداف االستراتيجية المستهدفو

 لألولويات كما يلي:

 الداخلية أوال: البيئة

 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

غياب ثقافة التخطيط االستراتيجي عند  •

 .بالكليةوالطالب  بعض الموظفين الجدد

 

نشر ثقافة التخطيط األستراتيجى عند   •

 بالكلية.والطالب جميع العاملين 

 

 عمل دورات عن التخطيط االستراتيجى. •

عمل ورش عمل تعرفية عن الغايات واألهداف الخاصة  •

 -الموظفين  – )الطلبةبالكلية لجميع الفئات المستهدفة بالكلية 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة(.

 المرحلةالثانية

 تحليل الفجوة
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 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

تحتاج خطة تدريب وتنمية المهارات  •

بالكلية الى  االداريةاالدارية للقيادات 

 .تحديث

وجود خطة تدربية للجهاز األدارى  •

موثقة ومعتمدة مبنية على أحتياجات 

 الجهاز األدارى.

تحديث خطة تنمية قدرات القيادات الحالية وتأهيل القيادات   •

 .المحتملة

 وضع اليات لضمان الشفافية وعدم التميز.  •

 أعتماد أدوات لتقيم عمل القيادات.  •

بعض المقرات الدراسية ال تتماشى مع  •

 طبيعة التعليم األلكترونى.

مقررات دراسية محدثة تتماشى مع   •

 الهجين.التعليم األلكترونى والتعليم 

متطلبات يتماشى مع  الدراسية بماتحديث المقررات  •

 األلكتروني.التعليم  وطرق

قدرات أعضاء  تحتاج خطة تنمية •

هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 بالكلية الي تحديث .

 

أعضاء هيئة بعض  ضعف قدرات •

تخدام التدريس والهيئة المعاونة فى أس

 بعد. التكنولوجيا فى التعليم عن

 

خطة محدثة ومعتمدة لتنمية قدرات  •

تواكب المستجدات  أعضاء هيئة التدريس

 .الحديثة

 

التدريس والهيئة المعاونة هيئة أعضاء   •

ستخدام التكنولوجيا المختلفة مؤهلين أل

 فى التعليم عن بعد. 

 

قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة  خطة تنميةتحديث  •

 المعاونة بالكلية.

 

 

عمل دورات تدربية مكثفة ومتنوعة عن أستخدام  •

 .عن بعد التكنولوجيا فى التعليم

 

 

 
 

28 
 

 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

أعضاء هيئة التدريس فى بعض  سفر •

 إعارات خارجية.

 

 

الجامعة  مادي منعدم وجود دعم  •

لدورات تنمية أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم.

األكاديمية الحفاظ على بقاء الكفاءات  •

 بالكلية.

 

 

الدعم المادى لدورات أعضاء هيئة   •

من قبل  التدريس والهيئة المعاونة

 .الجامعة

لهيئة المعاونة للبقاء ألعضاء هيئة التدريس واعمل تحفيز   •

  الكلية.داخل 

 

 

توفير جزء من ميزانية الجامعة لدورات تنمية أعضاء هيئة  •

 .التدريس ومعاونيهم

للجهاز  تحتاج الخطة التدربية •

 تحديث.الى  االدارى

 

محدثة  للجهاز االدارى خطة تدربية •

 ومعلنة ومعتمدة.

 بية لألداريين.ياجات التدرتيحعمل أستقصاءات لتحديد اال•

تحفيز األداريين على حضور دورات تنمية الجهاز األدارى  •

 .لتحسين األداء فى العمل

خطة تنمية الموارد الذاتية تحتاج الى  •

 تحديث.

 تحديث خطة تنمية الموارد الذاتية بالكلية. • خطة تنمية الموارد الذاتية محدثة•

الموارد المالية من أنشاء وحدات ذات طابع خاص تزيد  •

 للكلية.

طبقا الحتياجات سوق توفير برامج ودبلومات تخصصية •

 العمل



 
 

29 
 

 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

عدم تناسب مساحة المبانى مع األعدداد  •

 المتزايدة فى الطالب.

والمعدات والمبانى  صيانة األجهزةخطة  •

 بالكلية تحتاج الى تحديث.

قلة عدد األجهزة والمعدات بالكلية  •

 مقارنة مع زيادة عدد الطالب.

مبانى جديدة تستوعب الزيادة فى أعداد  •

 الطالب

 لمعدات.اخطة معتمدة لصيانة األجهزة و •

 

تتناسب  أعداد األجهزة والمعدات بالكلية •

 .مع الطالب 

تخصيص  بعض المدرجات الكبيرة بالكليات المجاورة  •

 لطالب الكلية

 والمعدات والمبانى بالكلية.  صيانة األجهزةتحديث خطة  •

 متابعة أعمال الصيانة وتحديث المبني. •

 هاعمل طلبيات شراء لجميع األجهزة والمعدات التى تحتاج •

 الكلية.

خطة التدريب الميدانى للطالب تحتاج  •

 .الى تحديث

 الميدانى للطالب.تحديث خطة التدريب  • خطة تدريب ميداني محدثة ومعتمدة. •

عمل بروتوكالت تعاون جديدة مع مستشفيات جديدة  •

 وتوفر بيئة تعليمية مناسبة للطالب. تستوعب أعداد الطالب

القسام العلمية ا فى فعيل أستخدام المحاكاة تاالستمرار فى  •

للتغلب على زيادة عدد الطالب فى أماكن التدريب المختلفة 

 العملي. 

جذب الطالب الوافدين تحتاج الى  ليةا •

  .تحديث

 محدثةألية جذب الطالب الوافدين  •

 ومعلنة.

 ب الطالب الوافدين المحدثةالية جذ تنفيذ •

الدراسات العليا على  برنامج البكالوريوس وبرامج وضع  •
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 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

 والجامعة.موقع الكلية 

األعالن عن مواعيد التسجيل وكيفية التسجيل واألوراق  •

 للتسجيل بأكثر من طريقة.المطلوبة 

 خارجية.عمل برتوكوالت تعاون مع جهات  •

الدراسة بها فى المحافل مميزات الكلية وبالتعريف  •

 العلمية.  

 .ممولةالبحثية ال مشروعاتقلة عدد ال •

 

 

 

 للكلية.خارجية العثات الب قلة عدد  •

 

 

بحثية ال مشروعاتالعدد  زيادة •

   الممولة

 

 

 

 

 

 

بحثية اء هيئة التدريس على كتابة مشروعات تحفيزأعض •

لتمويل مثل  للجهات التى تعلن عن إستعدادها والتقدم بها

 البحثية. هذه المشروعات

وضع خطط فعالة لتسويق نتائج البحوث وذلك لخدمة  •

 المجتمع المدني.

مخاطبة الجهات الخارجيه والجامعه لتوفير منح تعليمية  •

 التدريس.داخلية وخارجية العضاء هيئه 

تشجيع اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه لالستفادة  •

 من المنح الدراسيه والمهام العلميه.
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 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

ريرالبرامج والمقررات وتقتوصيف   •

 تحتاج الى تحديث. الدراسية

يير اتتفق مع معو تعليمية محدثةبرامج  •

 المحلية.األعتماد 

من قبل  ف وتقريرالمقررات الدراسيةتحديث توصي •

 االقسام العلمية المختلفة.

ما يتفق مع معايير الجودة البكالوريوس بتحديث لوائح  •

 المحلية.

 طالب الكلية وأدلة دليل فى وادراجها اللوائح واعالن نشر •

 الموقع على ورفعها والدراسات العليا البكالوريوس مرحلتى

 للكلية. االلكترونى

 مج تعليمية تلبى حاجة سوق العمل استحداث برا •

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

 .تحديثتحتاج الى 

 

دمة المجتمع محدثة وموثقة خطة خ •

ومعلنة وتتماشى مع مستجدات 

 التكنولوجيا الحديثة 

 

 يئة المحيطة. بدراسة أحتياجات المجتمع المحلى وال  •

 تحديث خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  •

زيادة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمستفيدين   •

 من الخدمة.

عمل اتفاقيات تعاون مشترك بين مؤسسات المجتمع   •

 المحلى واألقليمي.
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 الفجوة علىأنشطة للتغلب  الوضع المأمول  الوضع الحالى

اشتراك ممثلين لقطاعات المجتمع المختلفة والمستفدين من   •

ادة من واالستفالخدمة فى مجالس الكلية المختلفة 

 استطالعات الرأي.

المعاونة يئة التدريس و الهيئة حث جميع أعضاء ه  •

 على المشاركة فى  أنشطة خدمة المجتمع والبيئة. والطالب

• 
تبعا تفعيل التكنولوجيا الحديثة فى أنشطة خدمة المجتمع  

 )مثل المجلة االلكترونية وقناة اليوتيوبلمستجدات الحديثة ل

كلية –وصفحة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

(جامعة المنوفية على الفيس بوك-لتمريضا
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 الخارجية ثانيا: البيئة

 (التهديدات)

 م

 

 التهديدات

 

 حةالحلول المقتر

تعمل فى مجال  غير متخصصة وجود عماله خارجيه 1

 التمريض مما تهدد من فرص العمل لخريج الكلية.

 لل مؤهلهالغيرالعماله المعاهد الخاصة ووضع قوانين من قبل المسؤليين لمنع  

 فى مجال التمريض.

 سوق العمل لبرامج الكلية لتواكب تغيرات واحتياجات المستمر حديثتال

 استحداث دبلومات مهنية ودورات تدريبية مكثفة

 معاهد خاصة للتمريض بالمنوفيةوجود  2

اقبال طالب الدراسات العليا على كليات التمريض االخرى  3

 نظرا الختالف الالئحة.

 

 تعديل الئحة الدراسات العليا

 ليات التمريضموحدة لكالمطالبة بالئحة 
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  :للكلية التنافسي الوضع دراسة

 ) المحلدى المستوى على( جامعة طنطا والزقازيق  كليتي التمريض اختيار تم وقد للكلية االستراتيجية الخطة إعداد خطوات هي إحدى التنافسي الوضع دراسة تعد

 المنوفية جامعة-التمريض لكلية التنافسي الوضع وذلك لتحديد

  :الدراسة محل الكليات اختيار أسباب

 مانمعتمدد كليتدين  فهما كذلك جامعة المنوفية من حيث طبيعة البرامج الدراسية ،  -التمريض لكلية بالنسبة التمريض كليات اقرب النهما نظرا الكليتين  اختيار تم

  واالعتماد. التعليم جودة لضمان القومية الهيئة قبل من

 :الدراسة أدوات

عدد من  على االستبيان واشتمل االستراتيجي التخطيط أعضاء لجنة بواسطة واإلقليمي المحلى المستوى على للكلية التنافسي الوضع لدراسة استبيان إعداد تم

 :كاالتي العناصر

 :التنافسى الوضع دراسة نتائج

 طنطا المنوفية الزقازيق التقييمعناصر  م 

 7 8 7 عدد االقسام 1

 مكتملة مكتملة مكتملة صفحة الكلية 2

استاذ  22استاذ ,  9,  استاذ متفرغ 3 عدد اعضاء هيئة التدريس 3

 مدرس 44مساعد , 

 49استاذ ,  17استاذ متفرغ ,  7

 مدرس 55استاذ مساعد 

استاذ  27استاذ ,  12استاذ متفرغ ,  13

 مدرس 41مساعد , 

 المرحلة الثالثة
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 يوجد يوجد يوجد المؤتمرات 4

مهارات , اوسكى , معامل تمريض ,  حاسب الى , تشريح , معامل تمريض المعامل 5

بنك اسئلة , تصحيح الكترونى 

 والمعمل المتكامل

مهارات , اوسكى , معامل تمريض , بنك 

 اسئلة , تصحيح الكترونى

 يوجد يوجد ال يوجد الفيديو كونفرانس 6

 وكيل الكلية للدراسات العليا الوكالء 7

 وكيل شئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 وكيل الكلية للدراسات العليا

 وكيل شئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 QAAP HEEP, CIQAP, NCSRAS مشاريع التطوير 8

Erasmus Plus, TIEC 

HEEP, CIQAP, NCSRAS 

 -دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  الدرجات الممنوحة 9

 

 دبلومة
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 يوجد يوجد يوجد من الخارج للدراسات العلياالتسجيل  10

 مركز الخدمة العامة مركز الخدمة العامة EDCتعليم مستمر وتطوير التعليم  الوحدات الخاصة 11

انظمة الكترونية وتقنية اتصاالت على اعلى  12

 مستوى

 يوجد يوجد يوجد

زيادة اقبال المراكز الطبية بالجامعة والخاصة  13

 على طالبات االمتياز والتامين الصحي

 يوجد يوجد يوجد

حصول عدد من اعضاء هيئة التدريس على  14

 شهادة محكم إقليمي ودولي في الجودة

 يوجد يوجد ال يوجد

 يوجد يوجد يوجد  ت البحث العلمي وجود لجنة اخالقيا 16

 يوجد يوجد يوجد وجود عدد من المراكز الطبية المتخصصة 17

هيئة التدريس على  حصول عدد من اعضاء 18

 حوافز مالية من قبل الجامعة للنشر الدولي

 يوجد يوجد يوجد
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 الحاكمة القيم وضع

 :الحاكمة القيم

 داخل العاملين لسلوكيات األساسى الحاكم تمثل والتى القيم الحاكمة من منظومة الكلية تتبنى أن المنوفية جامعة التمريض لكلية األستراتيجية الخطة نجاح يتطلب

 خدمة و ، والبحوث العليا الدراسات و ، التعلم و التعليم هى و الثالث الرئيسية المحاور ضمن القيم هذه ألدراج تسعى  الكلية القيم هذه وتطبيق ولتدعيم .الكلية

 : القيمهذه  وتشمل . رسالتها و رؤيتها تحقيق على الكلية يساعد مما البيئة تنمية و المجتمع

 

 :(Core Values)الحاكمة  القيم

 الحاكمة القيم م

 

Core Values 

                .                                التميز 1

 هو بالكلية العاملين لجميع المتميز و اإليجابي السلوك بأن دهو اعتقا

 برامج بتقديم الكلية تقوم لذلك و ورسالتها رؤيتها لتحقيق الطريق

 التنافسية و التميز تحقق التي المختلفة األنشطة تدعيم و متميزة

 و التدريس هيئة أعضاء و الطالب من المتميزين مكافأة و اإليجابية

 المعاونة و العاملين. الهيئة

Excellence: 

 Believes that positive behavior and outstanding for all 

employees of the college is the way to achieve its vision 

and mission, and so the college to provide outstanding 

programs and strengthen the various activities that achieve 

excellence and positive competitiveness and reward 

outstanding students and faculty and assistants  and staff 

members. 

 

 الرابعة المرحلة
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 الشفافية: 2

 والقرارات بالظروف المتعلقة المعلومات فيها تكون بيئة خلق مبدا هي

 تحديدا اكثر وبشكل ومفهومه ومنظورة متاحه الحالية واالعمال

 ذوى االطراف لكل واالنفتاح المناسب الوقت في النشر خالل من

 العالقة

                                                            

Transparency 

The principle to create an environment in which 

information related to current conditions, decisions, and 

actions are available, visible, understandable and more 

identified by publishing timely and openness to all parties 

involved. 

 .القيادة 3

القيادة هي فن تحفيز مجموعة من الناس للعمل من أجل تحقيق هدف  

 مشترك

 

Leadership 

It  is the art of motivating a group of people to act 

.goal commontowards achieving a  

 التمكين 4

يعني إعطاء الممرضات المهارات ، والموارد ، والسلطة ، 

والفرصة ، والدافع ، وكذلك تحملهم المسؤولية والمساءلة عن 

 كفاءتهم ورضاهم.نتائج أعمالهم ، سوف يساهم في 

 

Empowerment 

 Means giving nurses skills, resources, authority, 

opportunity, motivation, as well holding them responsible 

and accountable for outcomes of their actions, will 

contribute to their competence and satisfaction. 

 .االبتكار 5

تنفيذ األفكار اإلبداعية من أجل الحصول علي  القيم ، عادة هو 

 من خالل زيادة اإليرادات أو خفض التكاليف أو كليهما

 

Innovation                                 

It is the implementation of creative ideas in order to     

generate value, usually through increased revenues, 
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reduced costs or both. 

  

 االنتماء 6

 في مقبوال عضوا يكون أن الفرد الحتياج إنساني شعور هو

 والحصول العطاء الرغبة في وكذلك االنتماء في والرغبة الجماعة

 .االخرين من االهتمام على

 

Belonging 

It is a human emotional need to be an accepted 

member of a group. Humans tend to have an inherent 

desire to belong. The need to belong is the need to give 

and receive attention to and from others. 

 المهنية: 7

والحكم الجيد والسلوك المهذب المتوقع من الشخص هي المهارة 

الذي تم تدريبه على القيام بعمل جيد. "في جوهرها ، إنها طريقة 

 محددة للتفكير والعمل في حياتك اليومية ، وخاصة أثناء العمل.

 

Professionalism 

 The skill, good judgment and polite behavior that is 

expected from a person who is trained to do a job 

well.” In essence, it is a specific way of thinking 

and acting in your everyday life, especially while 

at work. 
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 ةيراتيجاالست للخطة العام األطار وضع 

 نتدائج علدى بنداء الكليدة رسدالة و رؤيدة تحدديث و صدياغة عدادةإعلدى  التدى اشدتملت و ضالتمري لكلية األستراتيجية للخطة العام األطار وضع المرحلة هذه فى تم

 ثدم ، تيجيهااالسدتر االهدداف المناسبه لتحقيدق جياتياالسترات واختيار تحديد ثم ، األستراتيجية األهداف تحديد و المستهدفة النهائية ضع الغايات و ، البيئى التحليل

 اإلستراتيجية افداأله و رسالة و رؤية مع ومتوافقة منبثقة تكون مراعاة أن اإلستراتيجية األهداف والرسالة و يةؤالر صياغة عند تم وقد .بالكلية العامة السياسات

 نشرهم ثم ، الكلية خارج و داخل من المعنية األطراف مع مناقشتهم و عرضهم تم كما ، لجامعة المنوفيه

 القيم و والرساله الرؤيه صياغة

 

 

 

 الخامسة المرحلة
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 رؤية الكلية

وتحقيق   لألرتقاء بالمنظومة الصحيةأن تكون الكلية رائدة و متميزة في مجال التعليم  والمماراسات التمريضية  و البحث العلمي و خدمة المجتمع  "

 ."التنمية المستدامة علي المستوي المحلي و القومى و االقليمي و الدولي اهداف 

Vision:  

 To be a pioneer and distinguished faculty in the field of nursing education, practices, scientific research 

and community services to contribute in the advancement of health system and achieving sustainable 

development goals at the local, national, regional and international level. 

 

  رسالة الكلية

 

اعداد خريج مؤهل و كفء في مجال التعليم و الممارسات التمريضية والبحث العلمي وخدمة المجتمع قادر على االبتكار ومنافسا محليا و " 

 ."المهنية واالخالقيةقوميا واقليميا وفقا للقيم 

 

Mission: 

      Preparing a qualified and competent graduate in the field of nursing education, practices, scientific 

research and community services capable to innovate and a competitor locally, nationally and regionally 

 thical values.taking into consideration professional and e 
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  -النهائية: الغايات

 .رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسى للكلية -1

 .التميز فى التدريس والتعليم لزيادة القدرة التنافسيىة لطالب الكلية -2

 .المجتمعتطوير ودعم البحث العلمى وتركيزه على خدمة  -3

 .التوسع فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة -4

 االهداف االستراتيجية:

  .الرقمى التحول بما يتواكب مع عصرتنمية و تطوير الجهاز االداري  .1

 .وتطوير البنية اللوجيستية لرفع كفاءة الكلية مؤسسيا وتعليميا وبحثيا ية المالتنمية الموارد  .2

 المختلفة.تنمية قدرات الطالب التعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية  .3

 .واحتياجات سوق العملة تطوير البرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدارسات العليا لتتماشي مع معايير الجودة الدولي .4

 .تنمية مهارات و قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .5

 .الطالب والخريجون اتسياسات خدم طويرت .6

 الدولي ألعضاء هيئة التدريس. والنشردعم اإلنتاج العلمي  .7

 .تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .8

 .البيئة وجهود تنميةتعزيز المشاركة المجتمعية  .9

 

 للكلية االستراتيجية واالهداف النهائية الغايات
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 ةللكلي العامه السياسات وضع

 المالية السياسات و البيئة وتنمية المجتمع خدمة العلمي، العليا  والبحث الدراسات ، والتعلم التعليم قطاعات في للكلية العامة السياسات واستحداث مراجعة تم

 .للكلية واالدارية

 

 والتعلم التعليم سياسة

 البكالوريوس لمرحلة الدراسى للبرنامج الدولى االعتماد على حصولالاالستمرار فى التطوير و .1

 البكالوريوس لمرحلة التعليمية للبرامج  )مرجعية عالمة( عالمية  مرجعية اكاديمية معايير تبنى .2

 الوافدين الطالب لجذب االستراتيجيات تحديث .3

 .واالقليمى المحلى المستوى على العمل سوق احتياجات مع تتواكب جديدة برامج استحداث .4

 و المحتدوى حيث من االكاديمية البرامج توظيفها فى و االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا فى التطورات مواكبة خالل من التعلم و التعليم كفاءة رفع .5

 التقويم و التدريس اساليب

 الذاتى التعلم عادات و الكتساب مهارات المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء و الطالب بين المستمر و الذاتى التعلم ثقافة نشر .6

 .الحديثة التقنيات بإتباع للطالب والنظري العملي التقويم سبل تعزيز .7

 السادسة المرحلة
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 االرشداد و التسدجيل و المعتمددة بنظدام السداعات الدراسدية للبدرامج الكنتدرول ميكندة تطدوير( مشدتملة  التعليميدة للفاعليدة االلكتروندى النظدام تطدوير .8

 ) الخ ... االكاديمى

 .الخارجيين المقيمين نظام تعزيز .9

 .البكالوريوس مرحلة في الدراسية البرامج تحديث في الخدمة مستفيدى مشاركة تعظيم .10

 . الخريجين لشئون الكترونى نظام استحداث .11

 .العلمي والبحث المهنة أخالقيات مع يتعارض ال بما اإلبداع على التشجيع .12

 . المقدمة التعليمية الخدمات تطوير فى للطالب البحثية روعاتالمش من االستفادة تعظيم .13

 . الدولية االتفاقيات و المنح خالل من الطالبى التبادل تشجيع .14

 والتعلم التعليم فى االلكترونية المقررات استخدام و انتاج تحفيز .15

 المكثف التمريض برنامج مثل متميزه تعليمية برامج استحداث .16

 

  العليا الدراسات ةسياس -

 . للجامعة البحثية بالخطة وربطها للكلية العلمى البحث خطة تعزيز .1

 . مشتركة علمية درجات لتوفير اليات استحداث .2

 . واالقليمى والدولى المحلى المستوى على العمل سوق احتياجات مع تتواكب جديدة برامج استحداث .3

 . الدولية المعايير بتبنى العليا للدراسات التعليمية العملية كفاءة رفع .4
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 . الحديثة التقنيات بإتباع العليا الدراسات لطالب العملى التقويم نظام تعزيز .5

 . الدولية المعايير مع يتوافق المنوفيه وبما لجامعة العام االطار ضوء فى المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات لوائح تطوير .6

 . المشترك االشراف وبعثات الخارجية البعثات خطه تطوير .7

 . التطبيقية العلمية االبحاث لتسويق خطه استحداث .8

 . والخدمية التعليمية العملية لتطوير العلمية واالبحاث المشروعات من االستفادة تعظيم .9

 . الخارجيين المقيمين نظام تعزيز .10

 . المجتمع احتياجات دراسة على بناءا المجتمع فى أهمية لها التى التخصصات تعزيز .11

 . المعلومات وتداول المشتركة العلمية البحوث تشجيع .12

 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة ةسياس

 .البيئة وتنمية المجتمع بخدمة للتوعية المخصصة البرامج تطوير .1

 . المجتمعية المشاركة فى الكلية دور تعظيم .2

 . العمل اسواق احتياجات تواكب تدريبية برامج استحداث .3

 . المجتمع خدمة فى وتناغما تفاعالا  واالكثر المستمرة الخاص الطابع ذات الوحدات تشجيع .4

 . الخاص الطابع ذات الوحدات من المقدمة الخدمات من االستفادة تعظيم .5

 . المهنية والصحة السالمة وضمان البيئية الجودة معايير تطبيق .6
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 . الكلية لمجتمع البيئي الوعى رفع الى تهدف سنوية خطه وضع .7

 . العمل سوق مستجدات مع لتتوافق الخريجين مهارات لتطوير تدريبية خطة وضع .8

 . الخريجين مكتب خالل من الخريجين رابطة تعظيم .9

 . وقراها مصر لمحافظات الطبية القوافل تدعيم .10

 . خدماتها وتسويق بالكلية االنشطة عن االعالن اساليب تطوير .11

 وتنمية البيئة  خدمة المجتمعقطاع كترونية للمجلة االتفعيل دور ال .12

 لخدمة عدد كبير من افراد المجتمع قوافل وندوات كلية التمريض جامعة المنوفية( قناة يوتيوبتفعيل دور .13

 تفعيل دورصفحة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية التمريض جامعة المنوفية على الفيس بوك .14

 :واالدراية المالية الكلية ةسياس

 للكلية والذاتية المالية الموارد تنمية

 :عن طريق االداء  وذلك جودة الستمرارية المطلوب الدعم مع يتالئم بما للكلية والذاتية المالية الموارد تنمية يتم

  .خدماتهم وتسويق بالكلية الخاص الطابع ذات الوحدات دور تفعيل .1

 االستحداث خاللها من ليتم للكلية المتاحة المتميزه اتعوالمشر من االستفاده تعظيم استمرارية طريق عن خاص طابع ذات جديدة وحدات استحداث .2

 .خاص طابع ذات وحدات لتكون

 المتخصصة فى االقسام العلمية المختلفة.والدبلومات المهنية  المكثف التمريض برنامج مثل متميزه تعليمية برامج استحداث .3

  الوافدين الطالب جذبتحديث الية  .4
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 مثل اتفاقيات االتحاد االوربى ارسموس بالس  وتكساس الدولى  الدوليه الشراكه دور تفعيل .5

 .الكلية تحت  اشراف االمتياز طالب لتدريب ةالحكومي المستشفيات معتنفيذ برتوكوالت التعاون   .6

 .بالكلية والبحثيه التعليمية للعملية المادى الدعمتوفير  .7

 االدارية ةالسياس

 القيم مع شىابما يتم  المحاسبه و المسائله و و الشفافية خالل المصداقية من العمل تطوير مفهوم ترسيخ ىعل يعتمد الذى الجماعى العمل ثقافة ترسيخ -أ

 للكلية الحاكمة

 .والعبئ الوظيفى والوظيفى بالتوصيف العمال و الموظفين لتوعية التدريبية الدورات عدد زيادة -1

 .االصعدة و المستويات كافة على الجماعى العمل بروح الموظفين توعية -2

 الكلية من خالل  داخل المختلفة االدارات و للجهات والمساعدة الدعم -ب

 بالكلية االدارية االعمال كافة ليهتس يكفل بما المختلفه لالدارات الالزمه المستلزمات توفير -1

 المهنية المجاالت من غيرها و التقنية المجاالت فى الموظفين كفاءة رفع -2

 الكفاءة عن طريق لىع يستندالذى  مؤسسىال عملال تعزيز - ت    

 االدارى الهيكل تطوير و تقييم -1

 االداريه القيادات و للموظفين التدريبية االحتياجات تحديدل  نظام وضع -2
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 للكلية العامة السياسات

 .ةتبعا للقوانين الحاكم القيادات الختيار معلنة موضوعية معايير اتباع .1

 .التمييز وعدم العدالة لضمان معلنة سياسات اتباع .2

 .االدارة فى المفتوح الباب سياسة أتباع .3

 ) الالمركزية تدعيم (النقد وتقبل القرار اتخاذ دعم فى المشاركة تعظيم .4

 .القيادات وتعيين اختيار فى التدريس هيئة أعضاء دور تعزيز .5

 .بالكلية المعلومات وإستدعاء وتداول حفظ نظام تطوير .6

 .للكلية المالية والموارد الذاتية القدرات دعم .7

 .والمحاسبة المسائلة نظام اتباع .8

 .المستجدات لمواكبة ادارية وحدات ستحداث .9

 .المتميزة الممارسات تعزيز .10

 .المهنية الممارسات وتعزيز بالمهنة االرتقاء .11

 .والعطاء والحب االنتماء روح تنمية .12

 .واالبداع االبتكار دعم .13

 .المعنية االطراف مختلف مع المشتركة العالقات تدعيم .14

 




